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I. WPROWADZENIE 

 

Zgodnie z art. 30 a ust. 1-2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(t.j. Dz.U. z 2019 poz. 511 ze zm.) zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie 

powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu 

w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady 

powiatu i budżetu obywatelskiego.  

Działając na podstawie art. 30 a ust. 3 u.s.p. rada powiatu może określić, w drodze 

uchwały, szczegółowe wymogi dotyczące raportu. W odniesieniu do raportu za rok 2019 r. 

Rada Powiatu Limanowskiego nie skorzystała z powyższego uprawnienia, w związku 

z powyższym raport został przygotowany w oparciu o ogólne wytyczne wskazane w ustawie. 

Raport dotyczy okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. 

 

II. CHARAKTERYSTYKA POWIATU 
 

1. Położenie  

 

Powiat Limanowski położony jest w środkowej części województwa małopolskiego 

i graniczy z powiatami: myślenickim, bocheńskim, brzeskim, nowosądeckim i nowotarskim. 

Tworzy go 12 gmin, z tego 2 gminy miejskie (Mszana Dolna i Limanowa) oraz 10 gmin 

wiejskich (Dobra, Jodłownik, Kamienica, Laskowa, Limanowa, Łukowica, Mszana Dolna, 

Niedźwiedź, Słopnice i Tymbark). Na terenie powiatu znajduje się 171 miejscowości oraz 

91 sołectw.  

Powierzchnia Powiatu Limanowskiego wynosi ponad 951 km2 (tj. 95 123 ha), co 

stanowi 6,3% powierzchni całego województwa małopolskiego. Powiat Limanowski zajmuje 

6 miejsce pod względem wielkości wśród wszystkich powiatów w Małopolsce oraz 142 

miejsce w Polsce. Powierzchnia poszczególnych gmin powiatu limanowskiego przedstawia się 

następująco:  

− Limanowa (gmina miejska) – 19 km2,  

− Mszana Dolna (gmina miejska) – 27 km2,  

− Dobra – 110 km2,  

− Jodłownik – 72 km2,  

− Kamienica – 95 km2,  

− Laskowa – 72 km2,  

− Limanowa (gmina wiejska) – 152 km2,  

− Łukowica – 70 km2,  

− Mszana Dolna (gmina wiejska) – 170 km2,  

− Niedźwiedź – 74 km2,  

− Słopnice – 57 km2,  

− Tymbark – 33 km2. 
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Rysunek 1 Mapa Powiatu Limanowskiego.  
Źródło: www.powiat.limanowski.pl/charakterystyka-powiatu/  

 

2. Demografia  

 

Liczba mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. (tj. według ostatnich dostępnych 

danych GUS) na terenie powiatu limanowskiego wynosiła ogółem: 131 523 mieszkańców.  

Liczba mężczyzn wynosiła - 65 837, kobiet – 65 686. Struktura płci jest zrównoważona. Ponad 

82,4% mieszkańców powiatu to mieszkańcy gmin wiejskich. 

 

Tabela 1 Liczba oraz struktura wg płci osób zamieszkałych na terenie Powiatu 

Limanowskiego (wg stanu na 31.12.2018 r.) 

 Ogółem Miasto 

 

Wieś 

 

ogółem ogółem 

POWIAT 

LIMANOWSKI 

131 523 23 106 108 417 

Mężczyźni  65 837 11 252 54 585 

Kobiety 65 686 11 854 53 832 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych  z Głównego Urzędu Statystycznego - Bank Danych Lokalnych. 

 

 

http://www.powiat.limanowski.pl/charakterystyka-powiatu/
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Liczba mieszkańców poszczególnych miast i gmin powiatu na dzień 31 grudnia 2018 roku 

(wg danych GUS): 

1. Miasto Limanowa 15 158 mieszkańców, 

2. Gmina Dobra – 9 967 mieszkańców, 

3. Gmina Jodłownik – 8 667 mieszkańców, 

4. Gmina Kamienica – 7 861 mieszkańców, 

5. Gmina Laskowa–8 149 mieszkańców, 

6. Gmina Limanowa – 2 5466 mieszkańców, 

7. Gmina Łukowica – 10 044 mieszkańców, 

8. Gmina Mszana Dolna – 17 643 mieszkańców, 

9. Mszana Dolna Miasto – 7 948 mieszkańców, 

10. Gmina Niedźwiedź – 7 344  mieszkańców, 

11. Gmina Słopnice – 6 720 mieszkańców, 

12. Gmina Tymbark – 6 556 mieszkańców. 

 

III. ORGANY POWIATU 
 

Organami Powiatu są: rada powiatu i zarząd powiatu.  

 

1. Rada powiatu 

 

Rada powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu, z zastrzeżeniem przepisów 

o referendum powiatowym. Od 2018 roku kadencja rady trwa 5 lat, licząc od dnia wyborów. 

Radni są wybierani w wyborach bezpośrednich. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do 

Rady Powiatu określa odrębna ustawa. W skład Rady Powiatu wchodzi 25 Radnych, którzy są 

wybierani w wyborach bezpośrednich. Ilość radnych uzależniona jest od ilości mieszkańców  

i nie może liczyć więcej niż 29 radnych. Kwestię tą reguluje art. 9 ust 4  ustawy o samorządzie 

powiatowym. Pełny zakres właściwości rady powiatu wskazany jest w art. 12 ustawy z dnia 

5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. 

 

Prezydium Rady Powiatu Limanowskiego: 

 

1. Ewa Filipiak - Przewodnicząca Rady Powiatu Limanowskiego; 

2. Józef Pietrzak – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Limanowskiego; 

3. Jan Więcek - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Limanowskiego. 

 

 

Radni Powiatu VI kadencji 
 

Filipiak Ewa  Przewodnicząca Rady Powiatu 

Wiceprzewodnicząca Komisji ds. Infrastruktury  

Członek Komisji Budżetowej  

Członek Komisji ds. Rozwoju i Inicjatyw Gospodarczych 

 

Gąsior Marzena  Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  

Członek Komisji ds. Problemów Bezrobocia 

Członek Komisji Rewizyjnej 

 

Grzegorzek Jolanta Wiceprzewodnicząca Komisji Kultury, Sportu i Turystyki  

Członek Komisji Bezpieczeństwa Obywateli 

 

https://sip.lex.pl/#/search-hypertext/16799844_art(9)_1?pit=2019-04-18
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Grzyb Bogumił  Wiceprzewodniczący Komisji ds. Problemów Bezrobocia  

Członek Komisji ds. Rozwoju i Inicjatyw Gospodarczych 

 

Hutek Stefan Przewodniczący Komisji Edukacji 

Wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

 

Jania Bolesław Wiceprzewodniczący Komisji ds. Rozwoju i Inicjatyw Gospodarczych  

Członek Komisji ds. Pomocy Społecznej 

 

Jasiński Kazimierz  Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

Członek Komisji Zdrowia 

 

Jaworski Józef Nieetatowy Członek Zarząd  

Członek Komisji ds. Infrastruktury  

Członek Komisji Zdrowia  

Członek Komisji ds. Problemów Bezrobocia 

 

Kawalec Czesław Nieetatowy Członek Zarządu  

Członek Komisji ds. Pomocy Społecznej  

Członek Komisji Edukacji 

 

Krzyściak Beata  Przewodnicząca Komisji Bezpieczeństwa Obywateli  

Członek Komisji ds. Rozwoju i Inicjatyw Gospodarczych  

 

Nieczarowski 

Stanisław 

Przewodniczący Komisji ds. Rozwoju i Inicjatyw Gospodarczych  

Członek Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

 

Orzeł Agnieszka  Przewodnicząca Komisji Kultury, Sportu i Turystyki 

Członek Komisji Rewizyjnej  

Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

 

Piegza Stanisław Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  

Członek Komisji ds. Infrastruktury 

 

Pieniążek Leszek 

Janusz 

Przewodniczący Komisji Zdrowia  

Członek Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

 

Pietrzak Józef Wiceprzewodniczący Rady Powiatu 

Wiceprzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Obywateli  

Członek Komisji ds. Pomocy Społecznej  

 

Potaczek Janusz 

Piotr 

Przewodniczący Komisji Budżetowej 

Członek Komisji Rewizyjnej 

 

Puchała Jan Przewodniczący Komisji ds. Problemów Bezrobocia  

Członek Komisji ds. Infrastruktury 

 

Stanisławczyk 

Dorota 

Przewodnicząca Komisji ds. Pomocy Społecznej 

Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej  

Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

 

Uryga Mieczysław Starosta Limanowski 

Wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia  

Członek Komisji Edukacji  
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Członek Komisji Bezpieczeństwa Obywateli 

 

Więcek Jan Wiceprzewodniczący Rady Powiatu  

Wiceprzewodniczący Komisji Budżetowej  

Członek Komisji Zdrowia  

Członek Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

 

Włodarczyk 

Wojciech 

Etatowy Członek Zarządu  

Członek Komisji Budżetowej 

Członek Komisji Kultury, Sportu i Turystyki 

Członek Komisji ds. Problemów Bezrobocia 

 

Wójcik Grzegorz Przewodniczący Komisji ds. Infrastruktury 

Wiceprzewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  

Członek Komisji Edukacji 

 

Wójtowicz Marian Wiceprzewodniczący Komisji ds. Pomocy Społecznej  

Członek Komisji Kultury, Sportu i Turystyki 

 

Zięba Agata Wicestarosta Limanowski 

Członek Komisji Budżetowej  

Członek Komisji Bezpieczeństwa Obywateli 

 

Żaba Artur Wiceprzewodniczący Komisji Edukacji  

Członek Komisji Kultury, Sportu i Turystyki 

 

 

Realizacja uchwał Rady Powiatu Limanowskiego.  

 

Rada Powiatu działała zgodnie ze swoim planem pracy na 2019, który został przyjęty Uchwałą 

Nr III/37/19 w dniu 25 stycznia 2019 r. Rada Powiatu w 2019 roku odbyła 8 posiedzeń, 

w trakcie których podjęła 82 uchwały. Podjęte przez Radę Powiatu uchwały Starosta 

Limanowski, przekazał w ustawowym terminie do organów nadzoru, jakimi są w zakresie 

zgodności z prawem –Wojewoda Małopolski, a w zakresie kwestii finansowych – Regionalna 

Izba Obrachunkowa w Krakowie. Wszystkie uchwały opublikowane zostały w Biuletynie 

Informacji Publicznej. Ponadto, uchwały stanowiące akty prawa miejscowego przekazano do 

publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Informację z realizacji 

uchwał Rady Powiatu w Limanowej prezentuje załącznik nr 1 do niniejszego raportu. 

 

Stałe i doraźne Komisje Rady Powiatu Limanowskiego 

 

Statut Powiatu powołuje następujące stałe Komisje Rady Powiatu Limanowskiego: 

1) Komisja Bezpieczeństwa Obywateli, 

2) Komisja Budżetowa, 

3) Komisja ds. Infrastruktury, 

4) Komisja ds. Pomocy Społecznej, 

5) Komisja ds. Problemów Bezrobocia, 

6) Komisja ds. Rozwoju i Inicjatyw Gospodarczych, 

7) Komisja Edukacji, 

8) Komisja Kultury, Sportu i Turystyki, 

9) Komisja Rewizyjna, 

10) Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 
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11) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.  

12) Komisja Zdrowia, 

 

Skład poszczególnych Komisji regulują Uchwały Rady Powiatu podjęte podczas  II Sesji, co 

prezentuje poniższa tabela.  

 

Tabela 2 Skład stałych Komisji Rady Powiatu Limanowskiego.   

Lp.  Numer i data podjęcia i przedmiot uchwały Informacja o wykonaniu: 

1.  

Uchwała Nr II/10/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. 

w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej 

Rady Powiatu - wyboru Członków Komisji 

oraz jej Przewodniczącego. 

Uchwała powołująca Komisję Rewizyjną 

w składzie: 

1.  Stanisław Piegza – Przewodniczący Komisji,  

2.  Dorota Stanisławczyk 

– Wiceprzewodnicząca Komisji,  

3.  Agnieszka Orzeł – Sekretarz Komisji,  

4.  Marzena Gąsior – Członek Komisji,  

5.  Janusz Potaczek – Członek Komisji.  

Komisja przeprowadziła kontrolę pn.: „Kontrola 

przygotowania ZS Nr 1 w Limanowej do naboru 

uczniów na rok szkolny 2019/2020”. W 2019 roku 

obradowała 6 razy.  

2.  

Uchwała Nr II/11/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. 

w sprawie: powołania Komisji Skarg, 

Wniosków   oraz jej Przewodniczącej.  

Uchwała powołująca Komisję Skarg, Wniosków 

i Petycji w składzie: 

1. Marzena Gąsior –  Przewodnicząca Komisji, 

2. Grzegorz Wójcik – Wiceprzewodniczący 

Komisji, 

3. Agnieszka Orzeł – Członek Komisji, 

4. Stanisław Piegza – Członek Komisji, 

5. Dorota Stanisławczyk – Członek Komisji. 

Komisja w 2019 roku odbyła 2 posiedzenia.  

3.  

Uchwała Nr II/12/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. 

w sprawie: powołania Komisji Budżetowej 

Rady Powiatu - wyboru Członków Komisji 

oraz jej Przewodniczącego.  

Uchwała powołująca Komisję Budżetową 

w składzie: 

1. Janusz Potaczek – Przewodniczący Komisji, 

2. Ewa Filipiak – Członek Komisji, 

3. Jan Więcek – Członek Komisji, 

4. Wojciech Włodarczyk – Członek Komisji, 

5. Agata Zięba – Członek Komisji.  

Komisja w 2019 roku odbyła 9 posiedzeń.  

4.  

Uchwała Nr II/13/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. 

w sprawie: powołania Komisji Zdrowia Rady 

Powiatu - wyboru Członków Komisji oraz jej 

Przewodniczącego. 

Uchwała powołująca Komisję Zdrowia 

w składzie: 

1. Leszek Pieniążek – Przewodniczący 

Komisji, 

2. Kazimierz Jasiński – Członek Komisji, 

3. Józef Jaworski – Członek Komisji, 

4. Mieczysław Uryga – Członek Komisji, 

5. Jan Więcek – Członek  Komisji.   

Komisja w 2019 roku odbyła 5 posiedzeń. 

5.  

Uchwała Nr II/14/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. 

w sprawie: powołania Komisji ds. Pomocy 

Społecznej Rady Powiatu - wyboru Członków 

Komisji oraz jej Przewodniczącej.  

Uchwała powołująca Komisję ds. Pomocy 

Społecznej w składzie: 

1. Dorota Stanisławczyk – Przewodnicząca 

Komisji, 

2. Bolesław Jania – Członek Komisji, 

3. Czesław Kawalec – Członek Komisji, 

4. Józef Pietrzak – Członek Komisji, 

5. Marian Wójtowicz –  Członek Komisji.  

Komisja w 2019 roku odbyła 6 posiedzeń. 

6.  
Uchwała Nr II/15/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. 

w sprawie: powołania Komisji ds. Problemów 

Uchwała powołująca Komisję ds. Problemów 

Bezrobocia w składzie: 
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Źródło: Wydział Organizacji i Zdrowia Starostwa Powiatowego.  

 

Bezrobocia Rady Powiatu - wyboru Członków 

Komisji oraz jej Przewodniczącego.  

1. Jan Puchała – Przewodniczący Komisji,  

2. Marzena Gąsior – Członek Komisji, 

3. Bogumił Grzyb – Członek Komisji, 

4. Józef Jaworski – Członek Komisji, 

5. Wojciech Włodarczyk – Członek Komisji.  

Komisja w 2019 roku odbyła 6 posiedzeń. 

7.  

Uchwała Nr II/16/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. 

w sprawie: powołania Komisji ds. Rozwoju 

i Inicjatyw Gospodarczych Rady Powiatu - 

wyboru Członków Komisji oraz jej 

Przewodniczącego. 

Uchwała powołująca Komisję ds. Rozwoju 

i Inicjatyw Gospodarczych w składzie: 

1. Stanisław Nieczarowski – Przewodniczący 

Komisji, 

2. Ewa Filipiak – Członek Komisji, 

3. Bogumił Grzyb – Członek Komisji, 

4. Bolesław Jania – Członek Komisji, 

5. Beata Krzyściak – Członek Komisji. 

Komisja w 2019 roku odbyła 7 posiedzeń. 

8.  

Uchwała Nr II/17/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. 

w sprawie: powołania Komisji Edukacji Rady 

Powiatu - wyboru Członków Komisji oraz jej 

Przewodniczącego.  

Uchwała powołująca Komisję Edukacji 

w składzie: 

1. Stefan Hutek –  Przewodniczący Komisji, 

2. Czesław Kawalec – Członek Komisji, 

3. Mieczysław Uryga – Członek Komisji, 

4. Grzegorz Wójcik – Członek Komisji, 

5. Artur Żaba – Członek Komisji. 

Komisja w 2019 roku odbyła 10 posiedzeń. 

9.  

Uchwała Nr II/18/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. 

w sprawie: powołania Komisji 

Bezpieczeństwa Obywateli Rady Powiatu - 

wyboru Członków Komisji oraz jej 

Przewodniczącej. 

Uchwała powołująca Komisję Bezpieczeństwa 

Obywateli w składzie: 

1. Beata Krzyściak - Przewodnicząca Komisji, 

2. Jolanta Grzegorzek – Członek Komisji, 

3. Józef Pietrzak – Członek Komisji, 

4. Mieczysław Uryga – Członek Komisji, 

5. Agata Zięba– Członek Komisji. 

Komisja w 2019 roku odbyła 7 posiedzeń.   

10.  

Uchwała Nr II/19/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. 

w sprawie: powołania Komisji Kultury, Sportu 

i Turystyki Rady Powiatu - wyboru Członków 

Komisji oraz jej Przewodniczącej. 

Uchwała powołująca Komisję Komisji Kultury, 

Sportu i Turystyki w składzie: 

1. Agnieszka Orzeł – Przewodnicząca Komisji, 

2. Jolanta Grzegorzek – Członek Komisji, 

3. Wojciech Włodarczyk – Członek Komisji, 

4. Marian Wójtowicz – Członek Komisji, 

5. Artur Żaba – Członek Komisji. 

Komisja w 2019 roku odbyła 8 posiedzeń. 

11.  

Uchwała Nr II/20/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. 

w sprawie: powołania Komisji Rolnictwa i 

Ochrony Środowiska Rady Powiatu - wyboru 

Członków Komisji oraz jej Przewodniczącego. 

Uchwała powołująca Komisję Rolnictwa 

i Ochrony Środowiska w składzie: 

1. Kazimierz Jasiński – Przewodniczący 

Komisji, 

2. Stefan Hutek – Członek Komisji, 

3. Stanisław Nieczarowski – Członek Komisji, 

4. Leszek Pieniążek – Członek Komisji, 

5. Jan Więcek – Członek Komisji.  

Komisja w 2019 roku odbyła 6 posiedzeń. 

12.  

Uchwała Nr II/21/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. 

w sprawie: powołania Komisji ds. 

Infrastruktury Rady Powiatu - wyboru 

Członków Komisji oraz jej Przewodniczącego.  

Uchwała powołująca Komisję ds. Infrastruktury 

w składzie: 

1. Grzegorz Wójcik –  Przewodniczący Komisji, 

2. Ewa Filipiak – Członek Komisji, 

3. Józef Jaworski – Członek Komisji, 

4. Stanisław Piegza – Członek Komisji, 

5. Jan Puchała – Członek Komisji. 

Komisja w 2019 roku odbyła 7 posiedzeń. 
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Ponadto, Komisje zgodnie ze Statutem przedstawiły Radzie Powiatu  swoje plany pracy, które 

zostały zatwierdzone Uchwałą Nr III/39/19 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 25 stycznia 

2019 r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu Limanowskiego 

na rok 2019 i Uchwałą Nr III/38/19 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 25 stycznia 2019 r. 

w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Limanowskiego na 

rok 2019. Komisje prezentowały sprawozdania ze swojej działalności podczas X posiedzenia 

Rady Powiatu, które odbyło się 20 grudnia 2019 r.  

 

Uchwałą Nr I/7/18 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 22 listopada 2018 r. powołano doraźną 

Komisję Statutową w składzie:  

1. Włodarczyk Wojciech – Przewodniczący Komisji; 

2. Nieczarowski Stanisław – Członek Komisji; 

3. Orzeł Agnieszka – Członek Komisji;  

4. Stanisławczyk Dorota – Członek Komisji;  

5. Zięba Agata – Członek Komisji.  

Przedmiotem działania Komisji jest aktualizacja Statutu Powiatu Limanowskiego 

i przedłożenie go Radzie Powiatu do uchwalenia. Do 31 grudnia 2019 roku ww. Komisja nie 

odbyła żadnego posiedzenia.  

 

2. Zarząd powiatu 

 

Zarząd powiatu jest organem wykonawczym powiatu. W skład zarządu powiatu wchodzą 

starosta jako jego przewodniczący, wicestarosta i pozostali członkowie. Ilość członków zarządu 

reguluje statut powiatu. 

 

Skład Zarządu Powiatu Limanowskiego:  

1. Mieczysław Uryga – Starosta Limanowski; 

2. Agata Zięba – Wicestarosta Limanowski; 

3. Wojciech Włodarczyk – etatowy Członek Zarządu; 

4. Józef Jaworski –  nieetatowy Członek Zarządu Powiatu; 

5. Czesław Kawalec – nieetatowy Członek Zarządu Powiatu. 

 

Zarząd Powiatu w 2019 r. obradował 55 razy. 
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IV. FINANSE POWIATU LIMANOWSKIEGO W 2019 R. 
 

1. Dochody budżetowe 

 

Tabela 3 Plan i wykonanie dochodów w 2019 r. 

 plan  wykonanie % 

dochody bieżące    135 799 141,30  135 829 181,83 100,02% 

dochody majątkowe      21 817 969,02  26 667 068,82 122,23% 

dochody ogółem    157 617 110,32  162 496 250,65 103,10% 
Źródło: Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego.  

 

 

 
Rysunek 2 Plan i wykonanie dochodów w 2019 r.  
Źródło: Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego.  

 

 

 
Rysunek 3 Porównanie wykonanych dochodów w 2019 r. do roku 2018.  
Źródło: Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego.  
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Tabela 4 Wzrost dochodów w 2019 roku w stosunku do roku 2018. 

wzrost dochodów w 2019 roku w stosunku do roku 2018 wyniósł: 

dochody bieżące o 12,97 % 
dochody ogółem o 17,14 % 

dochody majątkowe o 44,31 % 
Źródło: Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego.  

 

 

 

 

 

 

Tabela 5 Struktura dochodów wykonanych w 2019r. wg procentowego udziału 

w dochodach ogółem. 

wyszczególnienie kwota 
% dochodów 

ogółem 

subwencje 74 858 578,00 46,07% 

dochody własne (w tym ze sprzedaży majątku – 65,9 tys. 

zł) 
44 485 903,37 27,38% 

dotacje na zadania inwestycyjne 23 065 587,82 14,19% 

dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji 

rządowej 
11 796 469,13 7,26% 

dotacje na zadania bieżące 8 051 316,04 4,95% 

dotacje - porozumienia z organami administracji  

rządowej 
238 396,29 0,15% 

     w tym, dotacje z funduszy europejskich  10 610 651,59 6,53% 

          bieżące  5 074 552,77 3,12% 

          majątkowe  5 536 098,82 3,41% 

 162 496 250,65 100,00% 
Źródło: Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego. 
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Rysunek 4 Struktura dochodów wykonanych na dzień 31 grudnia 2019 r.  
Źródło: Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego.  

 

 

 

2. Wydatki budżetowe. 

 

Tabela 6 Plan i wykonanie wydatków w 2019 r. 

 plan  wykonanie % 

wydatki bieżące    120 924 878,41 117 174 824,55 96,90% 

wydatki majątkowe      37 354 751,02 33 908 005,08 90,77% 

wydatki ogółem  158 279 629,43  151 082 829,63 95,45% 
Źródło: Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego.  
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Rysunek 5 Plan i wykonanie wydatków w 2019 r.  
Źródło: Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego.  

 

 
Rysunek 6 Porównanie wykonanych wydatków w 2019 r. do roku 2018.  
Źródło: Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego. 

 

 

 

 

Tabela 7 Zmiana wydatków w 2019 roku w stosunku do roku 2018.  

wydatki bieżące: wzrost 8,42 % 
wydatki ogółem wzrost 3,92 % 

wydatki majątkowe: spadek  9,12 % 
Źródło: Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego. 
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Tabela 8 Struktura wydatków wykonanych w 2019 r. wg procentowego udziału 

w wydatkach ogółem 

grupa wykonanie 

% 

wydatków 

ogółem 

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 70 122 273,92 46,41% 

inwestycje i zakupy inwestycyjne (bez udziału środków 

europejskich) 
25 560 203,47 16,92% 

wydatki związane z realizacja ich zadań statut. 25 356 644,06 16,78% 

dotacje na zadania bieżące 12 049 481,60 7,98% 

inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków 

europejskich 
8 347 801,61 5,53% 

bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem 

środków europejskich 
4 242 683,76 2,81% 

świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 792 911,76 2,51% 

obsługa długu 1 610 829,45 1,07% 

 151 082 829,63 100,00% 

Źródło: Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego. 

 
Rysunek 7 Struktura wydatków wykonanych na dzień 31 grudnia 2019 r.  
Źródło: Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego. 
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Rysunek 8 Wydatki budżetu w 2019 r. wg obszarów 
Źródło: Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego. 

 

 

 

 
Rysunek 9 Nadwyżka operacyjna w latach 2015 – 2019 
Źródło: Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego. 
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Tabela 9 Nadwyżka operacyjna w latach 2015 – 2019 

rok  dochody bieżące  wydatki bieżące  

nadwyżka 

operacyjna 

(dochody bieżące - 

wydatki bieżące)  

2015                     108 137 481,22                        99 457 816,85  8 679 664,37 

2016                     112 809 328,50                        99 255 683,07  13 553 645,43 

2017                     118 759 965,98                      101 770 742,35  16 989 223,63 

2018                     120 235 587,01                      108 101 313,63  12 134 273,38 

2019                     135 829 181,83                      117 174 824,55  18 654 357,28 
Źródło: Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego. 

 

 

3. Dług i jego planowana spłata na koniec 2019 r. 

 

Tabela 10 Kwota długu na koniec 2019 r. 

Kwota długu na koniec 2019 r. 

(z tytułu kredytów zaciągniętych w 

bankach w latach poprzednich) 

62 500 923,00 zł 

 

Planowana spłata kredytów – zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową 

z uwzględnieniem planowanego kredytu w 2020r. – 8 mln zł 

Rok kapitał prognozowane odsetki 

2020 9 250 000,00 1 385700,00 

2021 10 164 536,00 1 316 512,59 

2022 10 186 387,00 1 085 801,43 

2023 9 850 000,00 857 741,10 

2024 9 850 000,00 606 247,06 

2025 8 800 000,00 418 416,61 

2026 8 800 000,00  213 261,61 

2027 3 600 000,00 53 208,44 

SUMA 70 500 923,00 5 936 888,84 

Źródło: Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego. 
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Tabela 11 Symulacja dotycząca prognozowanych oszczędności w związku z konsolidacją 

kredytów. 

W 2019 r. w celu obniżenia kosztów obsługi długu, dokonano konsolidacji trzech kredytów o 

najwyższym oprocentowaniu (2,82%, 2,57%, 2,54%) w jeden kredyt - o oprocentowaniu 

2,14% –  

 

prognozowane oszczędności z tego tytułu wynoszą: 

Wyszczególnienie 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

82 940,30 62 602,57 44 728,83 27 243,49 12 006,24 3 864,24 1 484,24 0,00 

234 869,91 

 

 
Źródło: Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego. 

 

4. Budżet obywatelski. 

 

Uchwała Budżetowa Powiatu Limanowskiego na 2019 r. nie zawierała planu wydatków 

dotyczących budżetu obywatelskiego. Tworzenie budżetu obywatelskiego dla powiatów nie 

jest obligatoryjne. Jak mówi ustawa o samorządzie powiatowym w sprawach ważnych dla 

powiatu mogą być (nie muszą) przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami powiatu. Jedną 

z form konsultacji społecznych jest budżet obywatelski. Takich konsultacji przed uchwaleniem 

budżetu powiatu na 2019 rok nie przeprowadzono. Tak więc w roku 2019 powiat nie realizował 

budżetu obywatelskiego. 

 

V. INFORMACJA O STANIE MIENIA  
 

Stosownie do przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – o gospodarce nieruchomościami 

powiatowym zasobem nieruchomości gospodaruje zarząd powiatu. Do powiatowego zasobu 

nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności powiatu i nie zostały 

oddane w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania 

wieczystego powiatu. Nieruchomości wchodzące w skład powiatowego zasobu mogą być 

przedmiotem obrotu. W szczególności nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży, 

zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, 

oddania w trwały zarząd, a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, 

wnoszone jako wkłady niepieniężne do spółek. 

Powiat Limanowski posiada w zasobie nieruchomości, które są rozdysponowane w następujący 

sposób: 

− Prawem trwałego zarządu ustanowionym na rzecz powiatowych jednostek 

organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej obciążonych jest 

30 zabudowanych działek stanowiących własność Powiatu Limanowskiego, o łącznej 

powierzchni 19,5501 ha; 

− 1 nieruchomość w ujęciu formalno – prawnym o powierzchni 0,2173 ha oddana jest 

w dzierżawę; 

− 7 nieruchomości o łącznej powierzchni 4,3352 ha stanowiących własność powiatu 

zaewidencjonowano w tej chwili jako nieruchomości nierozdysponowane w formie 

prawem przewidzianej; 

− powiat nie posiada nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste; 



Raport o stanie Powiatu Limanowskiego za 2019 rok 

20 
 

− 38 lokali, które znajdują się w budynkach posadowionych na nieruchomościach 

położonych w Limanowej przy: ul. J. Marka 9, ul. M. B. Bolesnej 8, ul. Z. Augusta 37, 

ul. Fabrycznej 1, ul. Rynek 25 - oddanych jest w najem; 

− Powiat Limanowski otrzymał w użyczenie budynek pn. „Buzodrom” o powierzchni 

użytkowej 187,35 m2, posadowiony na płycie Rynku o numerze porządkowym Rynek 

25 w Limanowej - działka ewidencyjna nr 438/1, której właścicielem jest Miasto 

Limanowa; 

− Powiat Limanowski oddał w użyczenie Powiatowemu Inspektoratowi Nadzoru 

Budowlanego w Limanowej oraz Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie 

w Limanowej pomieszczenia o łącznej powierzchni użytkowej 210,53 m2, znajdujące 

się w budynku przy ul. M. B. Bolesnej 16 w Limanowej;  

− Powiat Limanowski posiada w użytkowaniu wieczystym grunty stanowiące własność 

Skarbu Państwa – 9 działek o łącznej powierzchni 4,5762 ha położone w Limanowej 

przy ul. Fabrycznej 1 obręb 3 obecnie stanowiące Strefę Aktywności Gospodarczej;  

− Na mocy Aktu Notarialnego Repertorium A Nr 2525/2000 z dnia 17 sierpnia 2000 r. – 

9 nieruchomości o łącznej  pow. 6,2831 ha zabudowane obiektami szpitala pozostają 

w nieodpłatnym użytkowaniu Szpitala Powiatowego w Limanowej. 

 

Należy podkreślić, że sukcesywnie prowadzone są postępowania regulujące stan prawny 

nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe w trybie art. 60 oraz art. 73 ustawy z dnia 

13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną 

(Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.). Na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg nieruchomości 

te są przekazywane danej jednostce w trwały zarząd. W 2019 roku Powiat Limanowski nabył 

na własność: 

− w trybie art. 60 ust. 1 i 3 ustawy  z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy 

reformujące administrację publiczną na podstawie ostatecznych decyzji Wojewody 

Małopolskiego - 2 nieruchomości; 

− w trybie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Ustawy o gospodarce 

nieruchomościami - 2 nieruchomości; 

− w trybie art. 73 ust. 1, 3 i 3a  ustawy  z dnia 13.10.1998 roku Przepisy wprowadzające 

ustawy reformujące administrację publiczną na podstawie ostatecznej decyzji  

Wojewody Małopolskiego - 16 nieruchomości; 

 

Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych – Powiat Limanowski posiada udziały 

w spółce Gorczańskie Wody Termalne o wartości: 2 037 500,00 zł. 

Dokonana dla celów sprawozdania analiza pozwoliła ustalić, że w 2019 r. należne dochody 

z gospodarki nieruchomościami powiatu wyniosły: 

− trwały zarząd – 21 375,30 zł; 

− najem, dzierżawa – 884 204,51 zł; 

− sprzedaż – 22 600,00 zł. 
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Tabela 12 Nieruchomości stanowiące własność Powiatu. 

Lp

. 

Nr działki Pow. w ha  Położenie  Opis 

1. 

4/2 0,9626 Limanowa - obręb 

ew. 7 ul. J. Marka 

9  

Budynek administracyjny 

Starostwa Powiatowego 

2. 

51/11 1,2366 Limanowa - obręb 

ew. 7 ul. 

Zygmunta 

Augusta 37 

Kryta Pływalnia 

3. 

545/3 0,0282 Limanowa - obręb 

ew. 5 ul. M. B. 

Bolesnej 8 

Nieruchomość oddana 

w najem odpłatnie 

prywatnym podmiotom 

4. 

534 0,0134 Limanowa - obręb 

ew. 5 ul. M. B. 

Bolesnej 16 

Nieruchomość oddana 

w użyczenie PINB i PCPR 

5. 

udział ¼ cz. dz. 

nr 391/4 

0,1576 Limanowa - obręb 

ew. 7 ul. M. B. 

Bolesnej 87 

Oddane w części 

w użyczenie PUP 

6. 

½ cz. dz. nr 97/5 1,9349 Limanowa - obręb 

ew. 1 ul. 

Reymonta 3 

Nieruchomość 

nierozdysponowana, 

planowane przekazanie 

Miastu Limanowa w związku 

z Porozumieniem 

Trójstronnym dot. Biblioteki 

przy ul. Witosa 

7. 
111/4, 111/8, 

111/9, 111/11 

0,5434 Niedźwiedź – 

Poręba Wielka 

Budynek Centrum Rekreacji 

i Balneologii 

8. 

1272/10  0,0887 Dobra  Nieruchomość 

nierozdysponowana, 

planowane przekazanie 

Gminie Dobra na podstawie 

umowy zamiany. 

9. 

16/6, 16/7, 16/8, 

16/9, 16/21,  17/4, 

17/7 

6,2802 Limanowa – 

obręb 5 

Nieodpłatne prawo 

użytkowania - Szpital 

Powiatowy w Limanowej 

10. 

233/2, 233/3, 

233/5 

0,9600 Gmina Jodłownik, 

miejscowość 

Szczyrzyc 

Nieodpłatne użyczenie na 

rzecz Stowarzyszenia 

Pomocy Zespołowi Szkół w 

Szczyrzycu 

11. 

288 o pow. ha 

zabudowana 

budynkiem 

strzelnicy 

0,2173 Limanowa, obręb 

3, ul. Kamienna 

Dzierżawa w ramach 

wykorzystania jako 

strzelnica 

12. 

4263/4 0,0487 Mszana Dolna, 

obr. Gronoszowa 

Nieruchomość obok szkoły 

ZSP, dzierżawa osobom 

fizycznym 
Źródło: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami Starostwa Powiatowego. 
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Tabela 13 Nieruchomości stanowiące własność Powiatu oddane w trwały zarząd na 

rzecz powiatowych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. 

Lp. Nr działki Pow. 

w ha  

Położenie  Jednostka organizacyjna 

1. 

57, 58/2 i 61/2  2,9836 Limanowa  

obręb ew. 

7 

Zespół Szkół Technicznych  

i Ogólnokształcących  w Limanowej 

2. 

69 i 60/1 2,0258  Limanowa 

obręb ew. 

5 

I Liceum Ogólnokształcące w 

Limanowej 

3. 

553 i 563 

4/5 cz. dz. nr 414 

1,9351 

0,4796 

Limanowa 

obręb ew. 

3  

Zespół Szkół Nr 1 w Limanowej 

4. 
963/2, 976/4         1,9100            Tymbark  Zespół Szkół im. KEN w Tymbarku 

5. 

9979/8, 9979/5, 

5937/3, 5936/3 

2,2384 

0,5853 

Mszana 

Dolna  

Zespół Szkół Techniczno – 

Informatycznych w Mszanie Dolnej 

Filia Zespołu Szkół nr 1 w Mszanie 

Dolnej 

6. 
4261, 4263/5, 

4257/8, 

1,8414 Mszana 

Dolna 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  

w Mszanie Dolnej 

7. 

481/1 i 481/2 0,4457 Limanowa 

obręb ew. 

3 

Dom Pomocy Społecznej  

w Limanowej 

8. 
5897/5 0,2497 Mszana 

Dolna 

Dom Pomocy Społecznej  w Mszanie 

Dolnej 

9. 

217/1 i 217/2 1,4001 Limanowa 

obręb ew. 

7 

Powiatowy Zarząd Dróg  w Limanowej 

10. 
90/6, 111/7, 

i  90/7 

1,09 Poręba 

Wielka 

Dom Wczasów Dziecięcych  w Porębie 

Wielkiej 

11. 
272/11 0,8102 Dobra  Specjalny Ośrodek Szkolno – 

Wychowawczy w Dobrej 

12. 
232/2, 258/5, 

258/6 i 258/3 

1,5552 Szczyrzyc Dom Pomocy Społecznej  

w Szczyrzycu 
Źródło: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami Starostwa Powiatowego. 
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Tabela 14 Nieruchomości będące w użytkowaniu wieczystym Powiatu. 

 

Lp

. 

Rodzaj nieruchomości Sposób zagospodarowania  

1. 

dz. ew. nr 380/64 o pow. 

0,7654 ha 

Strefa Aktywności Gospodarczej - działka 

zabudowana, m.in. budynkiem „Inkubatora 

Przedsiębiorczości” wyremontowanym w ramach 

projektu „Rewitalizacja terenu po Bazie Paliw  

w Limanowej – Sowlinach”, współfinansowanego w 

ramach ZPORR. Pomieszczenie w budynku są na 

bieżąca wynajmowane podmiotom prywatnym, części 

działki są wydzierżawiane odpłatnie podmiotom 

prywatnym 

2. 

dz. ew. nr 380/15 o pow. 

1,1976 ha,  dz. ew. nr 

380/53 o pow. 1,2731 ha, 

dz. ew. nr 380/62 o pow. 

0,2255 ha 

- dz. ew. nr 380/51 o pow. 

1,0900 ha 

Strefa Aktywności Gospodarczej – działki 

przeznaczone do sprzedaży 

3. 

dz. ew. nr 380/47 o pow. 

0,0098 ha 

dz. ew. nr 380/49 o pow. 

0,0083 ha 

dz. ew. nr 380/52 o pow. 

0,0056 ha 

Przepompownia ścieków oraz separator substancji 

ropopochodnych 

4. 
dz. ew. nr 380/44 o pow. 

0,0009 ha 

Droga wewnętrzna 

Źródło: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami Starostwa Powiatowego. 

 

 

VI. SYTUACJA NA RYNKU PRACY 
 

1. Stan bezrobocia 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej, jako instytucja rynku pracy, realizuje zadania, które 

mają na celu wspieranie osób bezrobotnych oraz lokalnych pracodawców. W ramach urzędu 

działa Centrum Aktywizacji Zawodowej, które realizuje zadania w zakresie usług rynku 

pracy oraz instrumentów rynku pracy. W Urzędzie funkcjonuje  elektroniczny system ofert 

pracy, co usprawnia realizację zadań urzędu. Podejmowana jest także współpraca 

z innymi instytucjami rynku pracy.  

W 2019 roku lokalny rynek pracy zmienił się diametralnie z rynku pracodawcy na rynek 

pracownika. Systematycznie wzrastała liczba pracujących, a spadała liczba 

zarejestrowanych osób bezrobotnych. Bezrobocie spadło do poziomu najniższego od 

1989 roku. 
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Rysunek 10 Bezrobotni zarejestrowani w latach 2010 - 2019, wg stanu na 31.12.2019 roku. 
Źródło: PUP w Limanowej. 

 

Stopa bezrobocia w powiecie w na koniec grudnia 2019 r. wyniosła 6,8% i była wyższa o 1,6 % 

niż średnia w Polsce, co stawia powiat na piątym miejscu w województwie, tuż za powiatami: 

dąbrowskim (10%), tatrzańskim (8%), nowosądeckim (7,8%), olkuskim (6,9%) i na 167 

miejscu w kraju. Stopa bezrobocia w powiecie od lat utrzymuje się na poziomie wyższym niż 

średnia ogólnokrajowa, jednak ubiegły rok przyniósł znaczny spadek liczby 

zarejestrowanych osób bezrobotnych, w stosunku do roku poprzedniego.  

 

 

 
Rysunek 11 Stopa bezrobocia Polska, woj. małopolskie i powiat limanowski, grudzień 2018 r. - grudzień 

2019 r. 

Źródło: PUP w Limanowej. 

 

W dużej mierze przyczynił się do tego znaczący wzrost wpływających do urzędu ofert pracy 

oraz działań aktywizujących podejmowanych przez urząd pracy, na które pozyskano 

w 2019 r. ponad 14 mln zł z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego , 

z przeznaczeniem na aktywizację bezrobotnych, wsparcie pracodawców w tworzeniu 
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nowych miejsc pracy oraz szkolenia pracowników w ramach środków Krajowego Funduszu 

Szkoleniowego. 

Wzrasta liczba zatrudnianych obcokrajowców. Zarejestrowano 1600 oświadczeń 

o zamiarze zatrudnienia cudzoziemców. Wyraźnie rośnie również presja płacowa ze strony 

pracowników, którzy coraz częściej decydują się na zmianę pracy.  

Na koniec grudnia 2019 r. w ewidencji Urzędu pozostawały 3844 osoby tj. o 354 mniej niż 

przed rokiem. Większość osób bezrobotnych (88,6%) stanowiły osoby poprzednio pracujące. 

Zwolnieni z przyczyn zakładu pracy to nieznaczny (6,1%) odsetek zarejestrowanych. 

Natomiast 160 osób bezrobotnych posiadało orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, 718 to 

osoby bezrobotne zarejestrowane po raz pierwszy. 

 

 
Rysunek 11 Udział osób bezrobotnych  znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku 

pracy wśród ogółu bezrobotnych w powiecie, stan na 31.12.2019 roku. 
Źródło: PUP w Limanowej. 

 

Zdecydowaną większość wśród zarejestrowanych osób bezrobotnych (86,8%) stanowią osoby 

w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Do tej kategorii zaliczamy osoby m.in.: 

✓ do 30 r. życia –  1474 osoby, 

✓ powyżej 50 r. życia – 766 osób, 

✓ posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 r. życia - 1049 osób, 

✓ niepełnosprawne - 160 osób, 

✓ posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 r. życia - 7 osób, 

✓ długotrwale bezrobotne - 1686 osób. 

Tych ostatnich (pozostających w ewidencji osób bezrobotnych powyżej 12 miesięcy w okresie 

ostatnich dwóch lat) jest najwięcej, stanowią 43,7% ogółu zarejestrowanych.  
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niesprecyzowane plany, co do własnej przyszłości zawodowej. Urząd wciąż podejmuje 

działania i pozyskuje dodatkowe środki, celem poprawy sytuacji osób na rynku pracy.  

Z ogólnej liczby bezrobotnych prawo do zasiłku posiada jedynie 17,7% osób.  

Pomimo wielości form aktywizacyjnych skierowanych do młodzieży, nadal  w rejestrze 

urzędu pracy jest wysoki procentowy udziału osób do 30 roku życia (38,3%) w ogólnej 

strukturze osób bezrobotnych. Powodem tego jest duży napływ osób młodych do rejestru 

(ponad 51% ogółu).   

Charakterystyczna dla lokalnego rynku pracy jest jego sezonowość, a także dominacja 

działalności usługowo - handlowej. Niezmiennie najliczniej reprezentowanym 

zawodem wśród klientów urzędu pracy pozostaje sprzedawca, a jednocześnie najwięcej 

wpływających ofert pracy skierowanych jest do tej grupy osób.  

 

 
A Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i 

kierownicy 

16 osób 

B Specjaliści 289 osób 

C Technicy i inny średni personel 618 osób 

D Pracownicy biurowi 210 osób 

E Pracownicy usług i sprzedawcy 963 osoby 

F Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy 79 osób 

G Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 866 osób 

H Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń 157 osób 

I Pracownicy przy pracach prostych  331 osób 

Rysunek 12 Struktura bezrobocia w układzie wielkich grup zawodowych. 
Źródło: PUP w Limanowej. 

 

Należy podkreślić, że w powiecie limanowskim występuje przewaga kobiet w liczbie 

zarejestrowanych osób (59,6%). Zaobserwować można również pozytywne zjawisko 

wzrostu ofert pracy. 
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W 2019 roku z aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu /dofinansowywanych ze środków 

Funduszu Pracy/ skorzystało łącznie 1899 osób bezrobotnych,  w tym skierowano do pracy: 

✓ 339 osób w ramach prac interwencyjnych, 

✓ 190 osób  w ramach refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy,  

✓ 33 osoby w ramach robót publicznych,  

✓ 53 osoby w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego 

bezrobotnego powyżej 50 r. życia,  

✓ 28 osób w ramach bonu zatrudnieniowego,  

✓ 63 osoby poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie,  

✓ 251 osób otrzymało jednorazowo środki na rozpoczęcie własnej działalności 

gospodarczej, 

✓ 49 osób w ramach refundacji pracodawcy kosztów wynagrodzenia, nagrody, składek na 

ubezpieczenie skierowanego bezrobotnego do 30 roku, 

✓ 511 osób na staż,  

✓ 367 osób na szkolenia zawodowe, 

✓ 15 osób w ramach prace społeczno-użytecznych. 

 

 

 

 
Rysunek 13 Udział osób bezrobotnych korzystających z poszczególnych aktywnych form 

przeciwdziałania bezrobociu /dofinansowywanych ze środków Funduszu Pracy 

w 2019 roku. 
Źródło: PUP w Limanowej. 
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perspektywę rozwoju gospodarki. Świadczy o tym niska stopa bezrobocia, która w grudniu 

wyniosła 6,8% rosnąca liczba wolnych miejsc pracy oraz wzrost przeciętnego wynagrodzenia 

o 7,6% z perspektywą jeszcze większych podwyżek w kolejnym roku. Firmom brakuje przede 

wszystkim wykwalifikowanych pracowników w takich branżach jak ICT, budownictwo, 

transport oraz w pracach prostych, gdzie podaż tanich pracowników zza wschodniej granicy 

została praktycznie wyczerpana. Wielu pracodawców informuje, że coraz silniej odczuwają 

presję płacową, o czym świadczy duża konkurencja o pracowników pomiędzy firmami. 

Problemy z pozyskaniem pracowników przejawiają się także coraz większym 

zainteresowaniem firm inwestycjami we współpracę ze szkołami zawodowymi i uczelniami, 

jako sposobem na pozyskiwanie przyszłych pracowników. Obniżenie wieku emerytalnego 

wyeliminowało z rynku pracy wiele osób, które były w stanie jeszcze pracować, a które 

zdecydowały się pobierać świadczenia emerytalne  i pracować w mniejszym wymiarze albo 

w szarej strefie. 

Długofalowe prognozy demograficzne nie są dla Polski korzystne. Kurcząca się populacja 

oznacza, że na rynku będzie jeszcze mniej chętnych do pracy. 

Wśród najważniejszych wyzwań publicznych służb zatrudnienia, znajdują się: 

✓ diametralna zmiana na rynku pracy z rynku pracodawcy na rynek pracownika , 

✓ dysproporcje między oczekiwaniami pracodawców, a oferowanym poziomem 

wynagrodzeń, 

✓ napływ siły roboczej z zagranicy (wydawane informacje w sprawie  zatrudniania 

cudzoziemców oraz rejestrowanie oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom), 

✓ osiąganie wskaźników efektywności kosztowej  i zatrudnieniowej  w sytuacji, gdy 

w trakcie realizacji programu ulegają zmianie zasady i warunki ich wyliczania, 

✓ konieczność oddziaływania na pracodawców i osoby bezrobotne w celu zmniejszania 

zjawiska pracy w „szarej strefie”, 

✓ promowanie i realizacja zadań związanych z ekonomią społeczną, 

✓ współpraca w realizacji programów zewnętrznych finansowanych z Unii Europejskiej. 

 

2. Środki finansowe przeznaczone na aktywizację zawodową osób bezrobotnych 

 

W 2019 roku na aktywizację zawodową osób bezrobotnych Powiatowy Urząd Pracy 

w Limanowej wydatkował ogółem 14 729 733,88 zł, w tym ze środków Funduszu Pracy (limit 

podstawowy, programy regionalne, programy finansowane z dodatkowych środków z rezerwy 

MRPiPS, projekty pozakonkursowe w ramach POWER i RPO WM) oraz ze środków EFS 

(projekty konkursowe w ramach RPO WM). W 2018 roku na realizację tego samego celu Urząd 

wydatkował 24 847 074,42 zł. 
 

Tabela 15 Źródła finansowania wydatków na aktywizację zawodową osób bezrobotnych. 

Źródła finansowania wydatków na aktywizację 

zawodową osób bezrobotnych 

Wydatki w poszczególnych 

latach w zł 

2018 2019 

środki na aktywizację osób do 30 roku życia w ramach 

projektu pozakonkursowego Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). 

5 253 713,80 5 504 565,99 

środki na aktywizację osób powyżej 30 roku życia 

w ramach projektu pozakonkursowego Regionalnego 

Programu Operacyjnego (RPO). 

2 571 002,26 2 756 226,73 
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środki na realizację programu regionalnego 

„Konserwator” realizowanego z Funduszu Pracy we 

współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie. 

116 322,20 96 953,42 

środki na realizację programu regionalnego „Gwarancja 

40+” realizowanego z Funduszu Pracy we współpracy 

z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie. 

104 889,67 - 

środki na realizację programu regionalnego „Gotuj się do 

pracy” realizowanego z Funduszu Pracy we współpracy 

z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie. 

146 923,87 - 

środki na realizację programów aktywizacji osób 

bezrobotnych finansowanych z dodatkowych środków 

Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Rodziny Pracy 

i Polityki Społecznej. 

5 874 189,38 1 963 256,19 

środki na aktywizację osób powyżej 30 roku życia 

w ramach projektów konkursowych Regionalnego 

Programu Operacyjnego (RPO). 

764 903,38 901 975,26 

środki Funduszu Pracy (limit podstawowy + refundacja 

wynagrodzenia i składek ZUS bezrobotnych do 30 roku 

życia). 

10 015 129,86 3 506 756,29 

OGÓŁEM 24 847 074,42 14 729 733,88 
Źródło: PUP w Limanowej. 

 

3. Realizacja programów i projektów na rzecz osób bezrobotnych 

 

W 2019 roku Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej realizował 8 projektów i programów na 

rzecz osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w tym: 

2  projekty pozakonkursowe współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego: 

1) Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie limanowskim 

(IV)" współfinansowany z  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) – skierowany do osób młodych w wieku 

18 - 29 lat pozostających bez pracy zarejestrowanych jako bezrobotne. W 2019 roku 

wsparciem w ramach projektu objęto 611 osób (w tym 322 kobiety). Osoby te skorzystały 

z następujących form wsparcia:  

− bon na zasiedlenie (62 osoby – 383 966,07 zł),  

− staże (221 osób – 1 100 955,60 zł),  

− szkolenia (182 osoby – 207 155,26 zł),  

− jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej (131 osób – 

2 489 000,00 zł),  

− prace interwencyjne (78 osób – 323 634,03 zł),  

− wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy (54 osoby – 1 019 855,00 zł). 

Wydatki na realizację projektu ogółem wyniosły 5 524 565,96 zł.  

2) Projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie 

limanowskim (V)” współfinansowany z  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPO WM) - 

skierowany do osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej, zarejestrowanych w Powiatowym 

Urzędzie Pracy w Limanowej, przynależących co najmniej do jednej z poniższych grup: 

osób powyżej 50 roku życia; osób z niepełnosprawnościami; kobiet; osób o niskich 

kwalifikacjach;  osób długotrwale bezrobotnych pozostających bez pracy przez  okres ponad 
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12 miesięcy. W 2019 roku wsparciem w ramach projektu objęto 270 osób (171 kobiet). 

Osoby te skorzystały z następujących form wsparcia:  

− staże (72 osoby – 367 645,29 zł),  

− szkolenia zawodowe (31 osób – 21 694,64 zł),  

− szkolenie ABC Przedsiębiorczości (52 osoby – 80 175,87 zł),  

− jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej (55 osób – 

1 045 000,00 zł),  

− prace interwencyjne (67 osób – 359 200,78 zł),  

− wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy (45 osób – 2 461 676,95 zł). 

Wydatki na realizację projektu ogółem wyniosły 2 362 800,85 zł.  

 

2 projekty konkursowe współfinansowane z  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPO WM): 

1) Projekt konkursowy pn. „Równe szanse” - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych 

powyżej 30 r.ż., w tym osób powyżej 50 r.ż. i osób z niepełnosprawnościami w powiecie 

limanowskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.2 – skierowany do osób bezrobotnych 

w wieku powyżej 30 lat, w tym osób niepełnosprawnych. W 2019 roku zrealizowano 

następujące zadania: opracowano Indywidualny Plan Działania dla 44 uczestników projektu, 

44 osoby skorzystały z usług pośrednika pracy oraz poradnictwa zawodowego, 8 osób 

ukończyło szkolenie z zakresu poszukiwania pracy z modułem psychologicznym, 15 osób 

skierowano na staż, 15 osób podjęło pracę w ramach prac interwencyjnych, 1 osoba podjęła 

pracę w ramach wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, natomiast 7 osób zostało 

skierowanych do pracy w ramach dofinansowania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego, 

który ukończył 50 rok życia. Koszt realizacji projektu w 2019 roku wyniósł 400 106,80 zł. 

2) Projekt konkursowy pn. „Aktywna kobieta” – Aktywizacja zawodowa bezrobotnych kobiet 

powyżej 30 r.ż. w tym kobiet powyżej 50 r.ż. w powiecie limanowskim” w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 

Działanie 8.2 – skierowany do bezrobotnych kobiet w wieku powyżej 30 lat, w tym kobiet 

niepełnosprawnych. W 2019 roku zrealizowano następujące zadania: opracowano 

Indywidualny Plan Działania dla 63 uczestniczek projektu, 63 kobiety skorzystały z usług 

pośrednika pracy oraz poradnictwa zawodowego, 8 kobiet ukończyło szkolenie z zakresu 

poszukiwania pracy z modułem psychologicznym, 25 kobiet skierowano  na staż, 22 kobiety 

podjęły pracę w ramach prac interwencyjnych, 5 kobiet podjęło pracę w ramach 

wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, natomiast 9 kobiet zostało skierowanych 

do pracy w ramach dofinansowania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego, który 

ukończył 50 rok życia. Koszt realizacji projektu w 2019 roku wyniósł 501 868,46 zł. 

 

3 programy aktywizacji osób bezrobotnych finansowanych z dodatkowych środków Funduszu 

Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej: 

1) „Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy 

oraz opiekunów osób niepełnosprawnych”. W ramach programu wsparciem w 2019 roku 

objęto ogółem 149 osób, w tym: 69 osób skierowano do odbycia stażu, 29 osób otrzymało 

jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym 2 osoby zostały 

skierowane do odbycia szkolenia „ABC własnej firmy”, 15 osób podjęło zatrudnienie 

w ramach doposażenia stanowiska pracy, 33 osoby skierowano na prace interwencyjne, 

3 osoby zostały zatrudnione w ramach robót publicznych. Łączna kwota realizacji tego 

programu wyniosła 1 280 827,80 zł. 

2) „Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych powracających z zagranicy”. W ramach 

programu objęto wsparciem w 2019 roku ogółem 25 osób, w tym: 20 osób otrzymało 
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jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, wśród nich 18 osób wzięło udział 

w szkoleniu „ABC własnej firmy”, 5 osób podjęło zatrudnienie w ramach doposażenia 

stanowiska pracy. Łączna kwota realizacji tego programu wyniosła 488 436,14 zł. 

3) „Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych zamieszkujących na wsi”. W ramach 

programu objęto wsparciem w 2019 roku ogółem 39 osób, w tym: 28 osób skierowano do 

odbycia stażu, 2 osoby otrzymały bony zatrudnieniowe, 7 osób skierowano na prace 

interwencyjne, 2 osoby zostały zatrudnione w ramach robót publicznych. Łączna kwota 

realizacji tego programu wyniosła 193 992,25 zł. 

 

1 program regionalny finansowany ze środków Funduszu Pracy we współpracy 

z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie: 

1) Program „Konserwator” – w 2019 r. w ramach programu wsparciem objęto 16 osób 

bezrobotnych, w tym 8 kobiet oraz 8 osób długotrwale bezrobotnych. Osoby bezrobotne 

zostały objęte aktywizacją w formie staży – 6 osób oraz robót publicznych – 7 osób oraz 

prac interwencyjnych – 3 osoby. Umowy w sprawie realizacji wymienionych form wsparcia 

zostały podpisane z 11 instytucjami kultury, kościelnych osób prawnych oraz gmin. 

Skierowane osoby odbyły staże na stanowiskach: asystent ds. księgowości, animator 

kultury, muzealnik, konserwator, asystent muzealny, przewodnik/archiwista, pracownik 

obsługi biurowej. W ramach robót publicznych i prac interwencyjnych były to stanowiska: 

robotnik gospodarczy przy obiektach zabytkowych, robotnik gospodarczy przy obiektach 

zabytkowych i sakralnych, muzealnik/bibliotekoznawca oraz przewodnik/archiwista. 

Wydatki na wymienione formy wsparcia wyniosły 96 953,42 zł. 

 

4. Realizacja form wsparcia osób bezrobotnych. 

 

Poniższa tabela przedstawia liczbę osób bezrobotnych  skierowanych na różne formy wsparcia 

w 2019 r. w porównaniu do 2018 roku oraz wydatki przeznaczone na ten cel. 

 

 

Tabela 16 Formy wsparcia osób bezrobotnych 

Formy wsparcia 
2018 2019 

liczba osób Wydatki w zł liczba osób Wydatki w zł 

Prace interwencyjne 394 1 823 986,23 339 1 627 486,31 

Jednorazowe środki na 

podjęcie działalności 

gospodarczej 

320 6 080 000,00 251 4 712 000,00 

Refundacja kosztów 

wyposażenia lub 

doposażenia stanowiska 

228 3 005 138,66 190 2 461 676,95 

Roboty publiczne 49 400 720,54 33 274 170,44 

Prace społecznie 

użyteczne 

18 11 344,44 15 9 869,98 

Bon na zasiedlenie 109 654 598,74 63 383 966,07 

Bon stażowy 2 148 642,34 0 3 027,00 

Bony zatrudnieniowy 35 269 373,68 28 344 118,70 

Bon szkoleniowy 3 12 519,83 0 0 

Dofinansowanie 

wynagrodzenia za 

39 574 899,25 53 389 348 
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zatrudnienie 

bezrobotnego 50+ 

Staże 605 3 907 862,12 511 3 105 813,05 

Refundacja składek na 

ubezpieczenie społeczne 

bezrobotnego do 30 roku 

życia 

110 6 700 113,42 49 0 

Szkolenia 473 504 779,82 367 486 758,75 

Inne (badania, opieka 

nad osobą zależną) 

- 32 191,77 - 52 523,37 

Ogółem 2385 24 126 171,00 1899 13 850 758,62 
Źródło: PUP w Limanowej. 

 

Realizacja szkoleń dla osób bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Limanowej 

odbywa się w trybie grupowym oraz w toku indywidualnym. 

W 2019 roku Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej skierował ogółem na szkolenia 367 osób 

bezrobotnych, w tym w trybie grupowym przeszkolono 274 osoby, w toku indywidualnym - 93 

osoby. Poza tym 12 osób ukończyło 3-tygodniowe szkolenie z zakresu technik aktywnego 

poszukiwania pracy prowadzone przez doradcę zawodowego.  

 

Tabela 17 Tematyka szkoleń realizowana w roku 2019 

Lp. Tematyka szkoleń realizowana w roku 2019 
liczba osób 

przeszkolonych 

SZKOLENIA GRUPOWE 

1 ABC własnej firmy 234 

2 

Magazynier sprzedawca z obsługą programu Comarch Optima do 

fakturowania oraz jednego z programów komputerowych 

europejskich ECDL 

20 

3 Operator koparko-ładowarek wszystkie typy kl. III" 10 

4 
Spawacz metodą MAG (135) w zakresie spawania blach i rur 

spoinami pachwinowymi I stopień 

10 

OGÓŁEM  274 

SZKOLENIA W TOKU INDYWIDUALNYM – najczęstsze kierunki szkoleń   

1 Przygotowujące do prawa jazdy na kategorię C 28 

2 Operator koparko-ładowarki wszystkie klasy III 15 

3 
Kwalifikacja wstępna przyśpieszona do prawa jazdy kat. C1, C1+E, 

C, C+E 

10 

4 Szkolenie komputerowe ECDL e-Citizen 9 

5 Przygotowujące do prawa jazdy kat. E do C 5 

6 Kurs ratownika wodnego oraz kwalifikowanej pierwszej pomocy 4 

7  Opiekun w żłobku i klubie dziecięcym 2 

8 Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi 2 

9 Inne 18 

OGÓŁEM 93 

Źródło: PUP w Limanowej. 
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W 2019 roku Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej miał do dyspozycji 770 tys. zł. środków 

Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) z przeznaczeniem na finansowanie działań 

związanych z kształceniem ustawicznym pracowników i pracodawców (w tym 670 tys. zł 

w ramach limitu podstawowego oraz 100 tys. zł. środków z rezerwy KFS). 

W 2019 r. Urząd przeprowadził 4 nabory wniosków o przyznanie środków KFS, w ramach 

których do Urzędu wpłynęło ogółem 139 wniosków, wśród których 120 zostało rozpatrzonych 

pozytywnie.  

W 2019 r. Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej wydatkował środki KFS w wysokości 

756 814,29 zł, w tym: 698 328,17 zł – na kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe 

pracowników i pracodawców, 42 820,00 zł – na studia podyplomowe, 1 705,00 zł – na 

egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, 

kwalifikacji lub uprawnień zawodowych, 780,00 zł – na badania lekarskie, 13 181,12 zł – na 

promocję KFS.  

 

VII. WYKONANIE STRATEGII POWIATU LIMANOWSKIEGO 
 

Rada Powiatu Limanowskiego Uchwałą NR VI/74/19 z dnia 14 czerwca 2019 r. przyjęła 

Strategię Rozwoju Powiatu Limanowskiego na lata 2019 - 2025. Niniejsza uchwała weszła 

w życie z dniem podjęcia. Strategia stanowi podstawowy i najważniejszy dokument samorządu 

powiatowego. Określa obszary, cele i kierunki interwencji polityki rozwoju, prowadzonej 

w przestrzeni powiatu.  

Kluczowymi czynnikami determinującymi przygotowanie Strategii na lata 2019 - 2025, była 

potrzeba dostosowania Strategii Rozwoju Limanowskiego do nowych dokumentów 

strategicznych szczebla krajowego, polityki rozwoju do zmieniających się uwarunkowań 

społecznych oraz gospodarczych w powiecie i jego otoczeniu, a także nowa perspektywa 

budżetowa UE.  

Strategia określa cztery obszary strategicznego rozwoju powiatu limanowskiego, tj.: 

− gospodarkę lokalną,  

− kapitał ludzki i społeczny,  

− warunki życia,  

− zarzadzanie rozwojem.  

Celem strategicznym obszaru gospodarki lokalnej jest budowanie ekonomicznych postaw 

rozwoju powiatu i zamożności jego mieszkańców poprzez: 

− wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej powiatu,  

− wspieranie przedsiębiorczości i aktywności gospodarczej mieszkańców,  

− wspieranie rozwoju rolnictwa i przetwórstwa,  

− intensyfikacji rozwoju turystyki i rekreacji na terenie powiatu. 

Aktywizowanie oraz wszechstronny rozwój osobisty i zawodowy mieszkańców, to główny cel 

strategiczny obszaru jakim jest kapitał ludzki i społeczny. W jego ramach mieszczą się 

następujące założenia: 

− rozwój oferty edukacyjnej oraz zwiększenie powiązań funkcjonalnych z gospodarką,  

− aktywna polityka lokalnego rynku pracy, 

− aktywizacja kulturalna mieszkańców oraz efektywne zarządzanie dziedzictwem, 

− rozwój oferty aktywnego spędzania czasu na terenie powiatu. 

Kolejny obszar strategiczny to warunki życia. Jego założeniem jest kreowanie przyjaznego 

i bezpiecznego środowiska życia mieszkańców powiatu, poprzez:   

− racjonalne użytkowanie zasobów i ochrona środowiska,  

− doskonalenie jakości usług zdrowotnych oraz oferty wsparcia dla osób potrzebujących,  



Raport o stanie Powiatu Limanowskiego za 2019 rok 

34 
 

− wsparcie systemu zarządzania bezpieczeństwem na terenie powiatu. 

Ostatnim obszarem strategicznym jest zarządzanie rozwojem, poprzez nowoczesne 

i partnerskie zarządzanie procesami rozwojowymi: 

− doskonalenie systemu administracji samorządowej,  

− rozwój współpracy międzysamorządowej, 

− wspólne działania na rzecz zwiększenia dostępności komunikacyjnej powiatu,  

− aktywizacja i partycypacja obywatelska oraz rozwój współpracy międzysektorowej. 

W celu osiągnięcia założeń ujętych w Strategii, niezbędne jest współdziałanie różnych 

podmiotów i instytucji, a także zaangażowanie znacznych nakładów finansowych, w tym także 

środków zewnętrznych.  

W celu realizacji ww. założeń, komórki monitorujące, tj. poszczególne Wydziały/ Jednostki 

organizacyjne w roku 2019 zaplanowały w budżecie środki na realizację zadań (kluczowych 

działań) w roku 2020.  

 

VIII. INWESTYCJE REALIZOWANE W OBIEKTACH NALEŻĄCYCH 

DO POWIATU 
 

Poniżej graficznie przedstawiono zestawienie inwestycji realizowanych i nadzorowanych, 

w roku 2019, przez Wydział Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury Starostwa.  

 

 
 

 

 

Inwestycje  w 2019 r.   

Głęboka modernizacja                   7 527 911,31 zł  45% 

Przebudowa SOSW                      759 000,00 zł  5% 

Rozwój CKZ          7901590,21 zł 48% 

wykonanie iniekcji krystaliczne                        18 819,00 zł  0,11% 

nowoczesne nauczanie w ILO                      220 246,39 zł  1,33% 

montaż platformy w ZSTiO                      108 884,34 zł  0,66% 

Projekt budowlany  ILO pom mag                        10 000,00 zł  0,06% 

                 16 546 451,25 zł  100% 

Rysunek 14 Zestawienie inwestycji realizowanych w 2019 r.  
Źródło: Wydział Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury Starostwa Powiatowego.  
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1. Utworzenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zespole Szkół 

Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej – poszerzenie oferty szkół 

prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne z terenu Powiatu. 

 

Projekt realizowany jest od roku 2017 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Priorytet X Wiedza i kompetencje, 

Poddziałanie 10.2.2. Kształcenie zawodowe uczniów – Subregionalny Program Rozwoju 

oraz budżetu państwa.  

Okres realizacji: do roku 2020. 

Całkowita wartość projektu: 6 617 310,14 zł. 

Dofinansowanie: 5 955 566,26 zł (90%). 

Na początku roku 2019, w ramach Projektu, zakończyła się adaptacja istniejących warsztatów 

szkolnych w ZSTiO w Limanowej. Adaptacja polegała na dostosowaniu pracowni do siedmiu 

stanowisk samochodowych z towarzyszącym im całym zapleczem sanitarnym oraz antresolą. 

Istniejący budynek pracowni zajęć praktycznych został powiększony o dodatkowe 

pomieszczenia (warsztaty szkolne, sale dydaktyczne, pomieszczenia techniczne itp.) dla celów 

edukacyjnych. W ramach Projektu zakupiono także wiele sprzętu dydaktycznego do pracowni: 

pojazdów samochodowych, mechanik, operator obrabiarek skrawających, mechanik monter 

maszyn i urządzeń do ZSTiO w Limanowej oraz ZSTI w Mszanie Dolnej, a także do pracowni 

gastronomicznych w ZS Nr 1 w Limanowej i ZSP w Mszanie Dolnej. 

Ponadto do tej pory z Projektu skorzystało już ok. 1171 uczniów szkół zawodowych z terenu 

powiatu limanowskiego (ZSTiO w Limanowej, ZS nr 1 w Limanowej, ZSTI w Mszanie Dolnej, 

ZSP w Mszanie Dolnej oraz SOSW w Dobrej). Wzięli oni udział w wielu formach wsparcia, 

m.in. takich jak: kursy z branży mechanicznej i górniczo – hutniczej, branży turystyczno – 

gastronomicznej, kursy informatyczne, kursy prawa jazdy, płatne staże zawodowe, doradztwo 

edukacyjno – zawodowe, a także otrzymali stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce. 

Również z Projektu skorzystała kadra nauczycieli, podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe 

poprzez uczestnictwo w wielu formach doskonalenia zawodowego (studia podyplomowe, 

kursy). 

Projekt będzie realizowany do roku 2020, jednak mając na uwadze fakt, i przynosi on wiele 

korzyści zarówno uczniom jak i nauczycielom, Powiat Limanowski będzie kontynuował 

realizację projektu w ramach kolejnej edycji programu. Umowa o dofinansowanie projektu 

w ramach kolejnej edycji podpisana została 13.02.2020 r. 

 

2. „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej 

Powiatu Limanowskiego”. 
 

Projekt realizowany w ramach działania 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze 

publicznym i mieszkaniowym, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014 –2020. 

Całkowita wartość projektu: 7 527 911,31 zł. 

Wysokość kosztów kwalifikowanych: 6 124 724,88 zł. 

Wysokość dofinansowania: 3 674 222,46 zł (co stanowi 59,99% wydatków kwalifikowanych). 

Okres realizacji 2016-2019. 

Umowa o dofinansowanie projektu podpisana została dnia 12.02.2018 r. 

Zakres rzeczowy projektu obejmował głęboką modernizację 13 obiektów użyteczności 

publicznej z terenu powiatu limanowskiego, w tym:  

1. Budynek bezpłatnej powiatowej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego 

i ortopedycznego w Limanowej - docieplenie ścian zewnętrznych i stropu 
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zewnętrznego, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji 

grzewczej, remont posadzek i wykonanie nowych posadzek, remont ścian od wewnątrz, 

remont sanitariatów, remont/wymianę instalacji wewnętrznych, wykonanie robót 

dotyczących zagospodarowania terenu.  

2. Budynek DPS w Limanowej - docieplenie stropu, modernizacja systemu grzewczego, 

montaż paneli fotowoltaicznych, wymianę oświetlenia na energooszczędne.  

3. Budynek I LO w Limanowej - docieplenie ściany zewnętrznej, wymiana stolarki 

okiennej, montaż paneli fotowoltaicznych, wymiana oświetlenia na energooszczędne, 

hydroizolacja pozioma i pionowa wschodniej ściany fundamentowej podlegającej 

dociepleniu, osuszenie oraz remont tynków ściany podlegającej dociepleniu, 

4. Budynek ZS w Tymbarku - montaż paneli fotowoltaicznych, wymiana oświetlenia na 

energooszczędne,  

5. Budynek ZSTiO w Limanowej - docieplenie stropu zewnętrznego i stropodachu, 

wymiana stolarki okiennej, montaż paneli fotowoltaicznych, 

6. Budynek ZS Nr 1 w Limanowej - budynek A, montaż paneli fotowoltaicznych, 

wymiana oświetlenia na energooszczędne, 

7. Budynek ZSP w Mszanie Dolnej - montaż paneli fotowoltaicznych, wykonanie 

konstrukcji wsporczej pod panele fotowoltaiczne, wymiana oświetlenia na 

energooszczędne,  

8. Budynek Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szczawie - modernizacja systemu grzewczego, 

docieplenie ścian zewnętrznych budynku szkoły, ścian piwnic nad gruntem, ścian 

zewnętrznych sali gimnastycznej, docieplenie stropów wewnętrznych, wymiana 

stolarki drzwiowej i okiennej, montaż paneli fotowoltaicznych, wymiana oświetlenia na 

energooszczędne,  

9. ZSTI w Mszanie Dolnej - montaż paneli fotowoltaicznych, wymiana oświetlenia na 

energooszczędne.  

10. Budynek Podstawowej Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Limanowej -

docieplenie stropu wewnętrznego, ścian zewnętrznych, i wewnętrznych, stropu 

zewnętrznego i stropodachu, wymiana stolarki okiennej, modernizacja instalacji 

grzewczej, montaż paneli fotowoltaicznych,  

11. Dwa budynki wchodzące w skład DWDz w Porębie Wielkiej, w tym: 

- budynek duży – ocieplenie ścian zewnętrznych, dachu nad łącznikiem, dachu nad 

salą gimnastyczną, wymiana drzwi zewnętrznych, montaż paneli 

fotowoltaicznych, wymiana oświetlenia na energooszczędne, wymiana stolarki 

okiennej, demontaż dwóch daszków, wykonanie daszku ochronnego, 

wyremontowanie obudowy wejścia do piwnicy, wykonanie napraw istniejących 

pęknięć tynków i ścian, wymiana fragmentu pokrycia dachowego na daszku od 

strony frontowej; 

- budynek mały – wymiana grzejników, montaż zaworów podpionowych, remont 

komina, ocieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropu zewnętrznego wraz ze 

skosami, wymiana stolarki okiennej, drzwi zewnętrznych, całego pokrycia 

dachowego, podbitki i znacznej części konstrukcji dachu, orynnowania na całym 

budynku, instalacji odgromowej na całym budynku, hydroizolacja ścian od strony 

gruntu, remont kominów wentylacyjnych.  

12. Budynek DPS w Mszanie Dolnej - modernizacja instalacji c.o., ocieplenie ścian 

zewnętrznych, stropu poddasza nad starą częścią budynku, wymiana drzwi 

zewnętrznych, całego pokrycia dachowego, podbitki i znacznej części konstrukcji 

dachu, instalacji odgromowej na całym budynku, orynnowania na całym budynku, 

remont kominów na starej części, wymiana uszkodzonej podbitki pod zadaszeniem nad 

pochylnią dla niepełnosprawnych. 
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W roku 2019 zostały zrealizowane wszystkie roboty budowlane zaplanowane w ramach 

realizacji projektu. Końcowy odbiór ostatniego zadania nastąpił w dniu 20.12.2019 r. 

 

3. „Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Dobrej 

celem dostosowania do wymagań dotyczących bezpieczeństwa pożarowego”. 

 

Umowa nr R/15/2018 r. z dnia 15.11.2018 r.  

Termin realizacji: 15.11.2018 r. – 15.06.2019 r. 

Wartość umowy: 759 000,00 zł. 

Zadanie obejmowało w szczególności: 

− przebudowę części ścian i stropów, 

− wymianę części stolarki okiennej i drzwiowej, 

− wykonanie oddymiania dwóch klatek schodowych  

− wymianę istniejącej windy wraz z szybem na nową, przystosowaną do obsługi osób 

niepełnosprawnych oraz  umożliwiającą komunikację pomiędzy wszystkimi 

kondygnacjami budynku, w tym z kondygnacją, gdzie znajduje się przejście do nowej 

części obiektu, 

− przebudowę wewnętrznej instalacji hydrantowej wraz ze zmianą lokalizacji części 

hydrantów, 

− wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia awaryjnego oraz zasilania windy wraz 

z instalacjami towarzyszącymi, 

− wykonanie pozostałych robót budowlanych wskazanych w ekspertyzie technicznej 

zabezpieczenia przeciwpożarowego, w postanowieniu Małopolskiego Komendanta 

Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 06.10.2017 r. oraz 

w postanowieniu Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży 

Pożarnej z dnia 06.10.2017 r., stanowiących załącznik do SIWZ. 

W dniu 31.10.2019 r. dokonano ostatecznego odbioru przedmiotu umowy. 

 

4. Nowoczesne nauczanie w I Liceum Ogólnokształcącym w Limanowej w ramach 

Małopolskiej Chmury Edukacyjnej. 

 

Projekt realizowany jest od roku 2016 i jest nadal kontynuowany (obecnie IV edycja na rok 

2019/2020).  

Beneficjent: Powiat Limanowski.  

Wartość projektu: 220 246,39 zł (suma z czterech edycji).  

Wartość dofinansowania: 209 025,75 zł (suma z czterech edycji).  

 

Projekt realizowany w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej (Działanie 10.1 Rozwój 

kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna dla typu projektu B. 

Małopolska chmura edukacyjna – część konkursowa Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020). Celem projektu jest: wzrost kompetencji 

i postaw uczniów ze szczególnymi potrzebami w I LO w Limanowej poprzez współpracę 

z małopolskimi uczelniami wyższymi z przedmiotów biologia, chemia, matematyka, a także 

kształtowanie właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy. Grupę docelową projektu 

stanowią uczniowie klas II, posiadający kompetencje do udziału w zajęciach wykraczających 

ponad podstawę programową kształcenia dla danego przedmiotu. 
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5. „Wykonanie iniekcji krystalicznej niskociśnieniowej w Zespole Szkół 

Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej oraz I Liceum 

Ogólnokształcącym w Limanowej.” 

 

Umowa nr CRU-GJ/522/2019 z dnia 28.11.2019 r.  

Termin realizacji: 28.11.2019 r. – 20.12.2019 r. 

Wartość umowy: 18 819,00 zł. 

Zadanie obejmowało: 

- zabezpieczenie fundamentów budynku szkoły i internatu metodą iniekcji 

krystalicznej niskociśnieniowej w Zespole Szkół Technicznych 

i Ogólnokształcących w Limanowej – etap I, 

- wykonanie iniekcji krystalicznej niskociśnieniowej w dwóch salach lekcyjnych 

w I Liceum Ogólnokształcącego w Limanowej. 

W dniu 05.12.2019 r. dokonano ostatecznego odbioru przedmiotu umowy. 

 

6. „Montaż platformy dla osób niepełnosprawnych wraz z robotami towarzyszącymi 

w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej”. 

 

Umowa nr R/25/2019 r. z dnia 29.11.2019 r.  

Termin realizacji: 29.11.2019 r. – 17.02.2020 r. 

Wartość umowy: 108 884,34 zł.  

Zadanie obejmowało w szczególności: 

- wykonanie fundamentu pod platformę dla osób niepełnosprawnych, 

- wykonanie podparcia stropu, 

- wykonanie częściowej rozbiórki stropu w miejscu planowanego montażu platformy 

dla osób niepełnosprawnych, 

- montaż platformy dla osób niepełnosprawnych, 

W dniu 18.02.2020 r. dokonano ostatecznego odbioru przedmiotu umowy. 

 

7. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy pracowni w szkołach 

średnich z terenu Powiatu Limanowskiego”. 

 

W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowa dla: 

1) Zadania częściowego nr 1 - „Przebudowa pomieszczenia magazynowego w budynku 

I Liceum Ogólnokształcącego w Limanowej”: 

− umowa nr CRU/GJ/2019/2019 z dnia 23.04.2019 r.  

− wartość zamówienia: 10 000,00 zł, 

− termin wykonania: 23.04.2019 r. – 25.06.2019 r.  

2) Zadania częściowego nr 2 - „Rozbudowa i przebudowa pomieszczeń pracowni zajęć 

praktycznych budowlanych w budynku Zespołu Szkół nr 1 w Limanowej”: 

− umowa nr CRU/GJ/210/2019 z dnia 26.04.2019 r. 

− wartość zamówienia: 28 000,00 zł, 

− termin wykonania: 26.04.2019 r. – 19.08.2019 r. 
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IX. KOMUNIKACJA, TRANSPORT ZBIOROWY I DROGI 

POWIATOWE  
 

1. Komunikacja i Transport. 

 

a) Zadania z zakresu ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.  

Wydawanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.  

 

  

Rysunek 15 Wydawanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania 

pojazdami.  
Źródło: Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego. 

 

Zadania wynikające z realizacji nadzoru nad Ośrodkami Szkolenia Kierowców.  

 

Lp. Realizowane zadania 2018 r. 2019r. 

1. Ilość OSK działających na terenie Powiatu Limanowskiego  21 22 

2. Ilość przeprowadzonych kontroli OSK 21 22 

3. Wydane decyzje o zakazie prowadzenia działalności w zakresie OSK  0 2 
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b) Zadania wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym.   

 

 
Rysunek 16 Statystyka dotycząca rejestracji pojazdów.  
Źródło: Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego.  

 

 

Tabela 18 Zadania wynikające z realizacji nadzoru nad Stacjami Kontroli Pojazdów 

(SKP).  

Lp. Realizowane zadania 2018 r. 2019 r. 

1. Ilość SKP działających na terenie Powiatu Limanowskiego  18 18 

2. Ilość przeprowadzonych kontroli SKP 18 18 

3. 
Wydane decyzje o zakazie prowadzenia działalności 

w zakresie SKP  
0 0 

Źródło: Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego.  

 

Ponadto w 2019 r. na podstawie przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym wydano 53 

zezwolenia nienormatywne kat. III na wykorzystanie drogi w sposób szczególny oraz 

zatwierdzono 94 projekty zmian organizacji ruchu drogowego.   
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c) Zadania z zakresu ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym. 

 

Tabela 19 Zadania z zakresu ustawy o transporcie drogowym.  

Lp. Realizowane zadania 
Na dzień 

31.12.2018 r. 

Na dzień 

31.12.2019 r. 

1. 
Ilość wydanych licencji w zakresie 

transportu drogowego rzeczy  
255 254 

2. 
Ilość wydanych licencji w zakresie 

transportu drogowego osób  
42 42 

3. 
Ilość wydanych zaświadczeń na 

przewozy drogowe na potrzeby własne  
279 292 

4. 
Ilość wydanych zezwoleń na regularny 

przewóz osób  
48 48 

Źródło: Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego.  

 

d) Zadania wynikające z ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie 

zbiorowym.  

 

Powiat Limanowski na przełomie 2016 i 2017 r. opracował Plan zrównoważonego rozwoju 

publicznego transportu zbiorowego, który został przyjęty przez Radę Powiatu Limanowskiego 

w dniu 15 marca 2017 r. Podstawą opracowania ww. planu transportowego były przepisy 

ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, które nakładały na powiaty obowiązek 

opracowania takiego planu. Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego 

dla Powiatu Limanowskiego ma na celu zaplanowanie oferty publicznego transportu osób 

w sposób spełniający oczekiwania mieszkańców, przy zachowaniu odpowiedniego standardu, 

jakości świadczonych usług przewozowych oraz wydajności systemu transportowego. Warto 

zaznaczyć, że Powiat Limanowski jest jednym z nielicznych powiatów w Małopolsce, które 

taki plan utworzyły.  

Podstawowym kierunkiem rozwoju publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu, 

powinno być dążenie do zwiększania i ulepszania usług komunikacji publicznej dla 

mieszkańców oraz przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu w sposób możliwie efektywny, 

ekonomiczny i ekologiczny. Ważnym aspektem przy organizowaniu transportu publicznego 

jest integracja połączeń komunikacyjnych na różnych szczeblach jednostek samorządu 

terytorialnego (tj. współpraca powiatu z gminami w ramach planowania i tworzenia linii 

użyteczności publicznych oraz współpraca z samorządem województwa przy planowaniu 

połączeń komunikacyjnych miedzypowiatowych).  Do osiągnięcia ww. założeń koniecznym 

jest współpraca w zakresie świadczenia usług przewozowych pomiędzy operatorem 

świadczącym usługi transportu publicznego a przewoźnikami prywatnymi wykonującymi 

przewozy komercyjnie. Z uwagi na fakt, że część przepisów ustawy o publicznym transporcie 

zbiorowym jest przesuniętych do wejścia w życie, obecnie na terenie powiatu limanowskiego 

przewozy regularne wykonywane są w 100% przez prywatnych przewoźników.  

Mając jednak na uwadze nowe przepisy tj. ustawę, o Fundusz rozwoju przewozów 

autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, która weszła w życie w lipcu 2019 r. 

w celu rozwiązania problemu wykluczenia transportowego i białych plam komunikacyjnych na 

terenie kraju oraz kolejne projekty ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, z których 

wynika, że każda jednostka samorządu terytorialnego będzie zobligowana do określenia 

potrzeb przewozowych na swoim terenie oraz kierując się potrzebami mieszkańców w 

przyszłości należy rozważyć utworzenie linii użyteczności publicznej na terenie Powiatu 

Limanowskiego. 
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2. Drogi powiatowe – zadania drogowe.  

 

1) Infrastruktura drogowa 

Kluczowym elementem infrastruktury drogowej w powiecie limanowskim jest droga krajowa 

nr 28. Przez teren powiatu przebiegają również trzy drogi wojewódzkie: nr 964 (Kasina Wielka 

– Dobczyce – Wieliczka – Niepołomice – Ispina – Zielona – Szczurowa – Biskupice 

Radłowskie), nr 965 (Zielona – Bochnia– Limanowa) oraz nr 968 (Lubień – Mszana Dolna – 

Kamienica – Zabrzeż).  

Łączny kilometraż dróg publicznych powiatowych wynosi 266,021 km. Drogi te zlokalizowane 

są w 32 ciągach drogowych. W administrowaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Limanowej 

mieści się 78 obiektów mostowych, 795 przepustów pod drogami powiatowymi (w tym 76 

o średnicy/świetle wynoszącym co najmniej 1,5 m), 132,828 km chodników dla pieszych, 481 

przystanków komunikacji publicznej, 223 przejść dla pieszych w tym 52 przejść 

niekonwencjonalnych z oznakowaniem poziomym i pulsującą sygnalizacją świetlną zasilaną 

solarnie. 

 
Rysunek 17 Sieci dróg. 

Źródło: https://powiat.limanowski.pl/dostepnosc-transportowa/. 

 

https://powiat.limanowski.pl/dostepnosc-transportowa/
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Zestawienie zrealizowanej infrastruktury drogowej w 2019 roku: 

− nawierzchnie bitumiczne - 7 125,25 mb, 

− budowa chodników  - 4 975,08 mb, 

− przebudowa chodników - 1 398,00 mb, 

− przebudowa mostów  - 2 sztuki. 

 

Ogółem wydatki w PZD w 2019 r. wynosiły 26 567 881,07 zł, w tym: inwestycyjne 

i majątkowe 21 224 450,02 zł, na które składały się:  

a) środki budżetu Państwa pozyskane przez Powiat z programu pomocowego pn.: FDS 

w kwocie 6 545 133 zł i rezerwa subwencji ogólnej 2 961 960 zł), 

b) środki JST - 2 776 026 zł. 

 

2) Fundusz  Dróg Samorządowych  

 

Dzięki zakwalifikowanym w roku 2018 o dofinansowanie ze środków budżetu państwa 

z realizacją w roku 2019 z obowiązującego ówcześnie programu pomocowego Program 

rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019 przejętego przez 

nowy uruchomiony rządowy wieloletni program pomocowy dla rozwoju lokalnej infrastruktury 

drogowej pod nazwą FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH na lata 2019 - 2029 przy 

dofinansowaniu 50% ze środków budżetu państwa kosztów kwalifikowanych - Powiat 

Limanowski zrealizował w roku 2019 dwa zadania drogowe: 

 

Zadanie nr 1. 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1616K Mszana Górna – Podłopień w km od 2+678 do 

km 5+085 w miejscowości Łostówka” na odcinku 2,4 km w centrum miejscowości Łostówka.  

 

ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT:  

− 2407 mb przebudowa i wzmocnienie geosiatką nawierzchni bitumicznej wraz 

z poszerzeniem do 6,0 m oraz likwidacją przełomów (km 2+678 – 5+085), 

− 1951 mb budowa chodnika z kostki betonowej wraz z kanalizacją (str. L: km 2+678 – 

2+843; 3+450 – 5+085; str. P: km 2+986 – 3+087; 3+859 – 3+884; 4+722 – 4+747), 

− budowa sieci oświetlenia drogowego w km 2+696 – 5+080 o łącznej długości  2384 mb  

w ilości  57 szt. latarń ulicznych, 

− wykonanie przystanków komunikacji zbiorowej 6 szt. (w tym 3 szt. zatoki autobusowe, 

i 3 szt. peronu), 

− place postojowe 2 szt. na 19 miejsc parkingowych, 

− wykonanie poboczy ulepszonego, 

− budowa przejść dla pieszych, w tym 1 szt. z oznakowaniem aktywnym. 

Realizacja  zadania w partnerstwie z Gminą Mszana Dolna. Wartość całkowita wykonania 

zadania: 7 274 152,65 zł brutto, (w tym wykonawstwo: 7 240 942,65 zł). 

 

Źródła finansowania. 

− Budżet Państwa:  - 3 562 662,00 zł (50% kosztów kwalifikowanych), 

− Powiat:   - 2 783 179,65 zł, 

− Gmina Mszana Dolna: -    928 311,00 zł. 

Wykonawca zadania: Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo- Handlowe JANDA 

z Łostówki.  
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Rysunek 18 Zdjęcia inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1616K Mszana 

Górna – Podłopień w km od 2+678 do km 5+085 w miejscowości Łostówka.” 
Źródło PZD w Limanowej. 

 

Zadanie nr 2. 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1629K Mszana Dolna – Hucisko 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 Niedźwiedziu  do Szkoły Podstawowej 

w Porębie Wielkiej).  

Realizacja zadania w partnerstwie z Gminą Niedźwiedź. 

 

ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT:  

a) droga powiatowa 1629 K: 

− 2698 mb przebudowy nawierzchni bitumicznej wraz z poszerzeniem do 6 m oraz 

wzmocnieniem geosiatką, 

− 415 mb wymiany konstrukcji nawierzchni, 

− 1574 mb budowy chodnika z kostki betonowej str. P, 

− 454 mb budowy chodnika z kostki betonowej str. L, 

− przebudowa skrzyżowania na Rondo o śr. 28 mb, 

− miejsca komunikacji publicznej – 5 szt. (1szt. zatoka autobusowa, 4 szt. perony), 

− wykonanie przejść dla pieszych 7 szt. w tym 2 szt. z oznakowaniem aktywnym, 

3 szt. z wyspą azylową, 

− wykonanie odwodnienia –  korytka ściekowe i kanalizacja deszczowa, 

− budowa sieci oświetlenia drogowego niskiego napięcia: 20 szt. latarni ulicznych, 

− wykonanie pobocza gruntowego, 

− przebudowa sieci teletechnicznej, elektrycznej i deszczowej, 

− oznakowanie pionowe i poziome, elementy bezpieczeństwa – bariery ochronne.  

b) droga powiatowa  1628K: 

− 35 mb budowy chodnika z kostki betonowej str. P, 

− 70 mb budowy chodnika z kostki betonowej str. L, 

− 1 szt. zatoka autobusowa, 

− wykonanie przejścia dla pieszych z oznakowaniem aktywnym, 

− wykonanie odwodnienia – kanalizacja deszczowa, 

− oznakowanie pionowe i poziome. 

Wartość całkowita wykonanego zadania: 6 055 456,56 zł brutto, (w tym wykonawstwo: 

6 031 454,34 zł).  
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Źródła finansowania: 

− Budżet Państwa: -  2 982 471,00 zł  (50% kosztów kwalifikowanych), 

− Powiat:  -  2 435 178,56 zł, 

− Gmina Niedźwiedź:   -     637 807,00 zł. 

 

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe „LIMDROG” Sp. z o.o. 

34 - 600 Limanowa, ul. M.B. Bolesnej 87. 

   
Rysunek 19 Zdjęcia z inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1629K Mszana 

Dolna – Hucisko w km 5+254,17–7 + 51,52 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.” 
Źródło PZD w Limanowej.  

 

W ramach uruchomionego przez Wojewodę Małopolskiego wiosennego naboru na rok 

2019 o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych (realizacja zadań w latach 

2019/2020), Powiat otrzymał kolejne 50% dofinansowanie ze środków budżetu państwa na trzy 

zadania powiatowe, których wykonanie rozpoczęto w roku 2019 w ramach zawartych umów 

z wykonawcami  i umowy o dofinansowanie z Wojewodą Małopolskim: 

 

Zadanie nr 1   

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1615K Mszana Górna –Wilczyce w km od 0+200,00 

do km 1+316,00; od km 1+499,30 do km 2+353,00; od km  2+363,00 do km 3+331,00 

w miejscowości Mszana Górna/Łętowe – Powiat Limanowski” na odcinku o łącznej 

długości 2,9 km.    

Zakres zadania obejmuje:  

− wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej  szer. 6,0 mb wraz z wzmocnieniem do 

KR - 3,        

− wzmocnienie pobocza drogi,  

− wykonanie chodnika szer. 2,0 mb wraz z odwodnieniem i  oświetleniem drogowym 

w km 0+200 - 1+316 (dł. 1 116 mb),   

− likwidację kolidującego uzbrojenia podziemnego, 

− wykonanie oznakowania drogowego (poziomego i pionowego).   

 

Realizacja w partnerstwie z Gminą Mszana Dolna. Wartość całkowita zadania: 5 507 400,00 zł, 

brutto (wykonawstwo 5 480 000,00 zł)  

Źródła finansowania: 

− Budżet Państwa:  - 2 689 811,00 zł  (50% kosztów kwalifikowanych) 

− Powiat:   - 2 142 635,00 zł 

− Gmina Mszana Dolna: -    674 959,00 zł 
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Wydatek finansowy w  roku 2019: „0”. 

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo - Handlowe  JANDA z Łostówki. 

Termin wykonania: do 30 września 2020 r.   

 

Zadanie nr 2  

„Remont drogi powiatowej nr 1613K Zamieście- Słopnice - Zalesie w km  od 0+959,00 do 

km 2+112,40; w km od 3+288,00 do km-5+576,03; w km od 8+584,00 do km 12+008 

w miejscowości Słopnice / Zalesie – Powiat Limanowski” o łącznej długości 6,9 km,  

 

Zakres zadania obejmuje: 

− likwidacja przełomów, zapadnięć w jezdni,  

− wzmocnienie pobocza drogi, 

− położenie nowej nawierzchni bitumicznej, 

− remont uszkodzonych zabezpieczeń korpusu drogi narzutem siatkowo-kamiennym, 

− likwidacja miejscowych zapadnięć w nawierzchni chodników, 

− wymiana uszkodzonych przepustów , kratek wodościekowych,  

− uzupełnienie i wymiana uszkodzonych barier energochłonnych,  

− oznakowanie pionowe i poziome drogi,  

− położenie nawierzchni jezdni asfaltowej, poboczy gruntowych, chodników, 

nawierzchni zjazdów, renowację odwodnienia, remont zabezpieczeń korpusu drogi 

budowlami siatkowo - kamiennymi, remont oraz uzupełnienie barier energochłonnych. 

 

Wartość całkowita zadania: 8 190 543,76 zł, brutto (w tym wykonawstwo 8 158 693,76 zł)  

Źródła finansowania: 

− Budżet Państwa:  4 039 817,00 zł (50% kosztów kwalifikowanych) 

− Powiat:  4 150 726,76 zł 

Wydatek finansowy  roku 2019: „0”. 

 

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe  LIMDROG z Limanowej 

Termin wykonania: do 30 września 2020 r.  

 

Zadanie nr 3 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1620K Skrzydlna –Wilkowisko w km od 2+107,89 do 

km 2+892,44 w miejscowości Stróża- Powiat Limanowski” (odcinek od Kościoła do 

cmentarza parafialnego) na długości  784,5 mb. 

 

Zakres zadania obejmuje: 

- wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej  szer. 6,0 mb wraz z wzmocnieniem do KR 

- 3 i poszerzeniem do szer. 6,0 mb, 

- wzmocnienie pobocza drogi,  

- wykonanie chodnika szer. 2,0 mb wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym, 

- likwidację kolidującego uzbrojenia podziemnego (gaz, energia), 

- wykonanie placu parkingowego k/ cmentarza,  

- wykonanie oznakowania drogowego (poziomego i pionowego).  

 

Realizacja w partnerstwie z Gminą Dobra. Wartość całkowita zadania: 1 879 840,00 zł, brutto 

(wykonawstwo 1 870 000,00 zł).  

Źródła finansowania: 

- Budżet Państwa: -   911 328,00 zł (50% kosztów kwalifikowanych) 
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- Powiat:  -   684 830,00 zł 

- Gmina Dobra:            -   284 323,00 zł 

Wydatek finansowy  roku 2019: „0” 

 

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe JANDA z Łostówki. 

Termin  wykonania  do 30 września 2020 r. 

 

 
Rysunek 20 Zadania z FDS.  
Źródło: PZD Limanowa.  

 

 

Ponadto w ramach uruchomionego przez Wojewodę Małopolskiego naboru jesiennego 

o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych z planowaną realizacją w latach 

2020/2022 zostały zakwalifikowane kolejne trzy zadania Powiatu Limanowskiego: 

 

Zadanie nr 1.  

„Przebudowy drogi powiatowej nr 1616K Mszana Górna – Podłopień: odcinek I w km od 

0+075 do km 2+678 w  miejscowości Łostówka ; odcinek II  w km od 5+085 do km 9+120 

w miejscowości Łostówka i Wilczyce – Powiat Limanowski” o łącznej długości 6,6 km 

[długość na terenie m. Łostówka - 3,7 km, na terenie m. Wilczyce – 2,9 km]; wykonanie 

chodnika szer. 2,0 mb , wykonanie nowej nawierzchni jezdni z poszerzeniem do 6,0 mb, 

wzmocnieniem, oświetleniem ulicznych teren Łostówki, odwodnienie, oznakowanie, przejścia 

dla pieszych. Realizacja w partnerstwie z Gminą Mszana Dolna i Gminą Dobra. 

Szacunkowa wartość zadania: 22 769 096,87 zł, brutto w tym: 

- FDS:        11 371 633,43 zł 

- Powiat:         8 744 524,67 zł 
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- Gmina Mszana Dolna i Dobra:    2 652 938,77 zł [gm. Mszana Dolna – 1 784 745,29 zł. 

gm. Dobra – 646.728,18 zł]. 

 

Zadanie nr 2.  

„Przebudowa  drogi powiatowej nr 1579K Siekierczyna - Naszacowice w km od 2+468,68 

do km 4+638 w miejscowości Przyszowa – Powiat Limanowski” (od mostu oś. Berdychów 

do istniejącego chodnika w miejscowości Przyszowa) na odcinku 2,2 km (obejmująca jezdnię 

szer. 6,0 mb, chodnik 2,0 mb, odwodnienie i oznakowanie). 

Szacunkowa wartość zadania: 6 636 517,10 zł, brutto w tym: 

- FDS:    3 314 259,00 zł 

- Powiat:  2 791 641,11 zł 

- Gmina Łukowica:     530 616,99 zł 

 

Zadanie nr 3.  

„Remont drogi powiatowej nr 1609K Limanowa – Kamienica w km od 7+441 do km 

11+018 w miejscowości Stara Wieś, Roztoka – Powiat Limanowski”  

odcinek o długości 3,577 km obejmujący remont nawierzchni drogi wraz z likwidacją 

miejscowych przełomów, zapadnięć, wzmocnieniem  poboczy i zatoki autobusowej. 

Szacunkowa wartość zadania:       3 203 352,90 zł, brutto w tym: 

− FDS:    1 598 998,00 zł 

− Powiat:   1 604 354,90 zł 

 

Planowane finansowanie i wykonanie w roku 2020 r. 

 

 
Rysunek 21 Zadania z FDS planowane z realizacją w latach 2020/2022.  
Źródło: PZD Limanowa.  
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3) Rezerwa subwencji ogólnej ministra infrastruktury 

 

W ramach programu pomocowego budżetu państwa – rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa 

Infrastruktury i pozyskanego 50% dofinansowania ze środków budżetu państwa w roku 2019 

w wysokości 2 961 960,00 zł.  zrealizowano następujące  zadania inwestycyjne. 

 

Zadanie nr 1 

„Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1551K Limanowa – 

Chełmiec  w km 10+494 w miejscowości Męcina wraz   z dojazdami - odcinek  długości 1,0 

km w km 9+729,40 – 10+729,40.  

Zadanie zrealizowane  w partnerstwie z Gminą Limanowa.  

Zakres   wykonanego zadania: 

− przebudowa obiektu mostowego w km  10+494  dł. 11,30 mb, 

− wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej wraz wzmocnieniem geosiatką na odcinku 

1,0 km (km 9+729,40 – 10+729,40),  

− wykonanie przebudowy istniejącego chodnika na szer. 2,0mb na odc. 368 mb str L 

(w km 10+343 – 10+711),  

− budowy chodnika szer. 1,78 mb ma odc. 258,40 mb, str. P (km 9+990 – 10+036, km 

10+517 – 10+729,40),   

− wykonanie placów postojowych  na 16 szt. miejsc postojowych,  

− wykonanie zatok autobusowych– 3 szt. (str. P km 9+996,98 i km 10+447,17,str. P – 

10+546,75),  

− odwodnienie - kanalizacja deszczowa  wraz z kanałem odpływowego śr. 80 cm,  

− oznakowanie drogowego pionowe i poziome.  

Wartość  zadania: 2 649 573,99 zł. brutto  w tym: wykonawstwo  2 572 000,00 zł.  

 

Źródła finansowa: 

- Budżet państwa -     1 327 409,00 zł 

- Powiat               -  1 034 385,99 zł 

- Gmina Limanowa –        287 779,00 zł (dofinansowanie do chodników, placów 

postojowych, zatok autobusowych). 

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo-Handlowe  JANDA z Łostówki. 

 

  
Rysunek 22 Zdjęcia inwestycji pn.: „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi 

powiatowej nr 1551K Limanowa – Chełmiec  w km 10+494 w m. Męcina wraz 

z dojazdami. 
Źródło PZD w Limanowej. 
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Zadanie nr 2 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1551K Limanowa - Chełmiec w m. Męcina w km 

9+390,00 – 9+729,40 oraz w km 10+729,40 – 11+255”  - odcinek długości  865 mb [0,865 

km].  

Zadanie zrealizowane  w partnerstwie z Gminą Limanowa.  

 

Zakres wykonanego zadania: 

- wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej wraz z wzmocnieniem geosiatką na odcinku 

865 mb tj. (w km 9+729,40 – 10+729,40 - odc. 339,40 mb, km 10+729,40 – 11+255- 

odc. 525,60 mb), 

- wykonanie chodnika w km 10+729,40 – 10+796,00 – odc. 66,60 mb, 

- placów postojowych na 40 szt. miejsc postojowych,  

- odwodnienie – kanalizacja opadowa.  

 

Wartość  zadania: 1 387 408,28 zł brutto  w tym: wykonawstwo 1 351 647,87 zł. 

− Budżet państwa         -        691 091,00 zł, 

− Powiat                       -        580 463,28 zł, 

− Gmina Limanowa -   115 854,00 zł (dofinansowanie do chodników, placów 

postojowych). 

 

Wykonawca : Firma drogowa EUROVIA z Krakowa.  

    
Rysunek 23 Zdjęcia inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1551K Limanowa 

- Chełmiec w m. Męcina w km 9+390,00 – 9+729,40 oraz w km 10+729,40 – 11+255.” 
Źródło PZD w Limanowej. 

 

Ogółem  zadanie  1 i 2 : obejmowało odcinek drogi powiatowej nr 1551K Limanowa - Chełmiec 

w m. MĘCINA w km 9+390,00 – 11+255 tj. odc. 1865 mb w zakresie:  

− wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej szer. 6,0 mb wraz z wzmocnieniem geosiatka 

120/200 MPa  na odcinku 1865 mb, 

− chodnika  na odcinku  693 mb ( w tym przebudowa – 368 mb, budowa – 325 mb), 

− zatoki autobusowe - 3 szt.  

− place postojowe - 56 szt. miejsc postojowych, 

− odwodnienia wraz z kanałem odpływowym śr. 800 mm, 

− oznakowania pionowego i poziomego.  
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Wartość całkowita zad. 1 i 2 : 4 036 982,17 zł. brutto. 

Finansowanie:  

− Budżet państwa                -  2 018 500,00 zł 

− Powiat Limanowski         -  1 614 849,27 zł 

− Gmina Limanowa            -    403 633,00 zł ( dofinansowanie  do chodników, placów 

postojowych,) 

 

Zadanie nr 3 

„Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1625K Tenczyn- Glisne - 

Mszana Dolna w km 9+039 w m. Mszana Dolna – ul. Zarabie wraz z dojazdami” 

z wykorzystaniem dofinansowania w wysokości  –  943.460,00 zł.  

 

która obejmuje : 

a) przebudowę  obiektu mostowego  JNI  31000793  w ciągu drogi powiatowej nr 1625K 

Tenczyn - Glisne- Mszana Dolna w km 9+039 w m. Mszana Dolna – ul. Zarabie wraz 

z dojazdami  w zakresie: 

− wymiana i wzmocnienie płyty żelbetowej wraz z położeniem nawierzchni bitumicznej 

mostu na długość 74,02 mb, obciążenie klasa B - 40 t; szerokość jezdni 6,0 mb,  

− wykonanie chodnika 1,25 mb, 

− -  oświetlenie uliczne  kablowe - 3 szt. lamp oświetleniowych.   

 

Wartość całkowita  zadania: 1 838 636,00 zł. brutto, w tym wykonawstwo 1 777 436,10 zł. 

Finansowanie: 

- budżet państwa    - 922 203,00 zł 

- Powiat                   - 916 433,00 zł 

Wykonawca: Zakład Budowy Mostów Sp. z o.o.  z Klęczan.   

   
Rysunek 24 Zdjęcia inwestycji pn.: przebudowę obiektu mostowego JNI  31000793 

w ciągu drogi powiatowej nr 1625K Tenczyn- Glisne - Mszana Dolna w km 9+039 

w miejscowości Mszana Dolna – ul. Zarabie wraz z dojazdami. 
Źródło: PZD w Limanowej.  

 

b) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1625K Tenczyn –Glisne – Mszana Dolna w km 

8+046,85 – 9+024,75 w m. Mszana Dolna ul. Zarabie –etap I w km 8+640,80 – 9+024,75” 

poprzez wykonanie chodnika  wraz z oświetleniem – montaż opraw oświetlenia ulicznego na 

istniejących słupach (od mostu do wysokości Domu weselnego), zadanie realizowane 

w partnerstwie z Miastem Mszana Dolna. 
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Wartość całkowita zadania:   698 000,00 zł. (w tym wykonawstwo  668.000,00 zł) 

w tym:   

− Budżet państwa            -   21 257,00 zł, 

- Powiat                          - 322 903,00 zł, 

- Miasto Mszana Dolna – 353 840,00 zł (dokumentacja projektowa 24 600,00 zł).  

 

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo-Handlowe  JANDA z Łostówki. 

 
Rysunek 25 Zdjęcie inwestycji pn.: „Przebudowa  drogi powiatowej nr 1625K Tenczyn –

Glisne – Mszana Dolna  w km 8+046,85 – 9+024,75 w m. Mszana Dolna ul. Zarabie –etap 

I w km 8+640,80 – 9+024,75.” 
Źródło: PZD w Limanowej.  

 

4) inne  zadania drogowe 

 

1. W ramach pozyskanego w roku 2018 dofinansowania ze środków budżetu państwa – 

programu usuwania skutków klęsk żywiołowych w wysokości 5,4 mln zł (80% 

dofinansowania) w m - cu kwiecień 2019 zakończono i oddano do użytku odbudowany 

obiekt mostowy w ciągu drogi powiatowej nr 1579K Siekierczyna - Naszacowice na 

pograniczu miejscowości Świdnik/Owieczka gm. Łukowica wykonany w ramach zadania 

pn: „Odbudowa obiektu mostowego JNI 35000250 w ciągu drogi powiatowej nr 1579K 

Siekierczyna – Naszacowice w km 11+397 w m. Świdnik/Owieczka wraz z umocnieniem 

brzegowym.”  

 

Zakres zadania obejmował: 

- rozbiórka istniejącego mostu, 

- budowa nowego mostu jednoprzęsłowego o konstrukcji sprężonej belkowo płytowej 

o dł. 40 mb, 

- 45 mb przebudowy dojazdów do mostu (km 11+392 – 11+411; 11+451 - 11+477), 

- 52 mb przebudowy dróg gminnych wraz z ich skrzyżowaniem z drogą powiatową, 

- 175 mb budowy umocnień skarp potoku, 

- odbudowa muru oporowego. 

Wartość całkowita  zadania: 6.855.093,00 zł brutto 

Finansowanie:   

- Budżet państwa   - 5 414 770,00 zł  (rok 2019), 

- Powiat                 - 1 440 323,00 zł  (rok 2020).  
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Wykonawca: Budownictwo Komunikacyjne Walenty Kuśnierz, ul. Szkolna 10b, 33-300 Nowy 

Sącz. 

    
Rysunek 26 Zdjęcia inwestycji pn.: „Odbudowa obiektu mostowego JNI 35000250 w ciągu 

drogi powiatowej nr 1579K Siekierczyna – Naszacowice w km 11+397 w miejscowości 

Świdnik/Owieczka wraz z umocnieniem brzegowym.” 
Źródło: PZD w Limanowej.  

 

2. Roboty zabezpieczające 

 

„Remont korpusu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1618K Limanowa – Szyk – Mstów 

w km 3+525 – 3+575 w m. Koszary.” 

Zakres robót: 

- wykonanie skarpy korpusu drogowego oraz jej wzmocnienie za pomocą narzutu 

kamiennego na długości 50 mb, 

- montaż barier energochłonnych: 20 szt. przekazanych z Bazy PZD Limanowa. 

Wartość zadania: 86 539,73 zł brutto. 

Wykonawca: PBM Sułkowscy Spółka jawna, ul. Fabryczna 1D, 34-600 Limanowa. 

 
Rysunek 27 Zdjęcie inwestycji pn.: „Remont korpusu drogowego w ciągu drogi 

powiatowej nr 1618K Limanowa – Szyk – Mstów w km 3+525 – 3+575 w miejscowości 

Koszary.” 
Źródło: PZD w Limanowej.  
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5) Inicjatywy samorządowe z gminami [is] 

 

W ramach  inicjatyw samorządowych w relacji 50/50 wspólnie z samorządami gminnymi 

wykonano  następujące zadania inwestycyjne – chodnikowe: 

Gmina Mszana Dolna: 

 

Zadanie pn.: „Przebudowa odcinkowa drogi powiatowej nr 1615K Mszana Górna – 

Wilczyce w km 0+200 – 1+316 i w km 1+481 – 2+353 w miejscowości Mszana 

Górna/Łętowe poprzez wykonanie chodnika wraz z  oświetleniem ulicznym - odcinek II” 

Zakres robót:  

− wykonanie chodnika wraz z oświetleniem ulicznym,  

− remontem obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1615K Mszana Górna – 

Wilczyce w miejscowości Łętowe na odcinku ok. 872 mb (pomiędzy Kościołem 

a Szkołą Podstawową).  

Zadanie zostało wykonane, w systemie dwuletnim 2018/2019, w partnerstwie z Gminą Mszana 

Dolna. Wartość całkowita zadania: 1 517 420,59 zł, brutto (w tym w 2019r.: 720 420,60 zł) 

- Powiat:   761 870,00 zł (w tym w  2019r.: 364 051,00 zł) 

- Gmina Mszana Dolna: 755 550,59 zł (w tym w 2019r.: 399 181,00 zł) 

  

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe  JANDA z Łostówki. 

 
Rysunek 28 Zdjęcie inwestycji pn.: „Przebudowa odcinkowa drogi powiatowej nr 1615K 

Mszana Górna – Wilczyce w km  0+200 – 1+316 i w km 1+481 – 2+353 w miejscowości 

Mszana Górna/Łętowe  poprzez wykonanie chodnika wraz z  oświetleniem ulicznym – 

odcinek II.” 
Źródło: PZD w Limanowej.  
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Gmina Limanowa  

 

zadanie nr 1.  

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1618K Limanowa- Szyk- Mstów w  m. Rupniów oraz 

drogi powiatowej nr 1619K Tarnawa –Stare Rybie-Rupniów w m. Nowe Rybie” w ramach 

którego wykonano inwestycje pn.: 

 

a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1619K Tarnawa – Stare Rybie - Rupniów w km 

7+198,47 – 7+355,83 w miejscowości Nowe Rybie poprzez wykonanie poszerzenia 

na łuku zewnętrznym”.  

Zakres zadania: 

- wykonanie  chodnika na długości 123,83 mb, 

- wykonanie zatoki autobusowej w km 7+290 – strona prawa, 

- wykonanie poszerzenia jezdni na łuku drogi wraz z oznakowaniem drogowym 

poziomym i  pionowym. 

  

Wartość całkowita zadania wynosiła 380 136,76 zł. brutto w tym (wykonawstwo – 

358 066,76 zł). 

Finansowanie w relacji 50/50. 

- Powiat                   – 190 068,76 zł   

- Gminy Limanowa – 190 068,00 zł  

Wykonawca : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo - Handlowe JANDA  z Łostówki. 

 
Rysunek 29 Zdjęcie inwestycji pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1618K Limanowa- 

Szyk- Mstów w  m. Rupniów oraz drogi powiatowej nr 1619K Tarnawa –Stare Rybie-

Rupniów w m. Nowe Rybie”. 
Źródło: PZD w Limanowej.  

 

b) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1618K Limanowa- Szyk-Mstów poprzez 

budowę utwardzonego pobocza w km 5+488 – 5+838 po stronie prawej 

w miejscowości Rupniów.”   

Zakres zadania: 

- wykonanie chodnika na odcinku 350 mb ( od skrzyżowania DP 1618K/1619K do drogi 

na Kisielówkę ) wraz z odwodnieniem, 

- wykonanie przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem. 
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Wartość całkowita zadania wynosi: 473 933,24 zł brutto w tym (wykonawstwo – 468 933,24 zł) 

Finansowanie w relacji 50/50 

- Powiat                   – 236 966,24 zł  

- Gminy Limanowa -  236 967,00 zł  

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo - Handlowe JANDA z Łostówki. 

 

 
Rysunek 30 Zdjęcie inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1618K Limanowa- 

Szyk-Mstów poprzez budowę utwardzonego pobocza w km 5+488 – 5+838 po stronie 

prawej w miejscowości Rupniów.” 
Źródło: PZD w Limanowej.  

 

Zadanie nr 2 .  

 

„Przebudowa zatoki autobusowej przy drodze powiatowej Limanowa - Chełmiec 1551K 

w centrum miejscowości Mordarka.”   

Zakres wykonania obejmował poszerzenie chodnika wzdłuż zatoki wraz z wykonaniem muru 

oporowego, wiaty przystankowej, bariery ochronnej. 

Wartość zadania: 52 808,59 zł brutto 

Finansowanie w relacji 50/50: 

- Gmina Limanowa     - 26 404,59 zł 

- Powiat Limanowski  - 26 404,00 zł. 

 

6) Dokumentacje projektowe 

 

Mając na uwadze  ubieganie się  dofinansowanie zadań drogowych z FDS w latach  następnych: 

a) opracowano dokumentacje projektowe dla zadań:  

Zadanie nr 1 

„Remont drogi powiatowej nr 1618K Limanowa – Szyk - Mstów w km 5+800 – 8+115 

oraz w km 8+500 – 11+332,70 w miejscowości Rupniów i Szyk” na odcinku 5,1 km tj. 

w miejscowości Rupniów w km 5+800 -8+115 [dł. 2,3 km] (od skrzyżowania z drogą 

powiatową nr 1619K Tarnawa - Rupniów ) oraz w km 8+500 – 11+332,70  w miejscowości 

Szyk - ( poniżej lasu  do skrzyżowania z drogą gminną do Szkoły Podstawowej) -  w zakresie 

(likwidacja przełomów, zapadnięć w jezdni, poszerzenie jezdni do szerokości 6,0 mb, 

wzmocnienie konstrukcji jezdni do kategorii ruchu KR - 3, wzmocnienie pobocza wraz z jego 

utwardzeniem bitumicznym, uregulowanie odwodnienia).  

Koszt opracowania projektu technicznego - 92 250,00 zł brutto.   

Wykonawca: Firma Inżynierska ARCUS  Sp. z o.o. z Krakowa. 
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Zadanie nr 2 

„Remont drogi powiatowej nr 1616K Mszana Górna – Dobra - Podłopień w miejscowości 

Wilczyce, Jurków, Dobra w km 9+120 – 15+535 (odcinek dł. 6,4 km) od pogranicza 

w miejscowości Wilczyce/Jurków do centrum miejscowości Dobra ) w zakresie (likwidacja 

przełomów i zapadnięć w jezdni, poszerzenie jezdni do szerokości 6,0 mb, wzmocnienie 

konstrukcji jezdni z dostosowaniem do kategorii ruchu KR - 3, wzmocnienie pobocza wraz 

z utwardzeniem bitumicznym, regulacja odwodnienia).  

Koszt  opracowania projektu technicznego - 88 830,60 zł brutto,  

Wykonawca: F.U.H. RENOWA – Kluszkowce. 

 

b) w trakcie opracowania jest dokumentacja związana z przebudowa drogi powiatowej nr 

1555K Łososina Dolna – Ujanowice – Laskowa – Młynne na odcinku długości ok. 

10 km z dostosowaniem  do ruchu ciężkiego KR - 4.    

 

Zadanie nr 1 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1555K Łososina Dolna – Ujanowice - Młynne 

w km 5+831 – 12+000 w miejscowości Kobyłczyna, Ujanowice, Strzeszyce, Krosna 

i Kamionka Mała” na odcinku długości 6,2 km – wzmocnienie i nowa nawierzchnia  

asfaltowa, chodnik w miejscowości Strzeszyce. 

Koszt projektu technicznego: 144 279,00 zł brutto.  

Inwestor: Powiat Limanowski PZD (zadanie zgłoszone do wykazu wydatków niewygasających 

z upływem roku 2019) 

Wykonawca : F.U.H.  RENOWA  - Kluszkowce. 

Termin  wykonania  do 15.06.2020 r.   

 

Zadanie nr 2. 

„Przebudowa drogi powiatowej  nr 1555K Łososina Dolna – Ujanowice - Młynne 

w km 12+000 – 15+902 w miejscowości Kamionka Mała i Laskowa” na odcinku długości 

3,9 km - wzmocnienie i nowa nawierzchnia asfaltowa, chodniki :  Kamionka  Mała, Laskowa. 

Koszt projektu technicznego: 116 850,00 zł brutto. 

Inwestor: Powiat Limanowski PZD (zadanie zgłoszone do wykazu wydatków niewygasających 

z upływem roku 2019). 

Wykonawca: Firma Inżynierska ARCUS  Sp. z o.o. z Krakowa. 

Termin wykonania  do 15.06.2020 r.  
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Rysunek 31 Dokumentacja projektowa.  
Źródło: PZD Limanowa.  

 

 

Zakres przygotowywanych zadań wg. projektu technicznego będzie odejmował ogółem 

długość 22 434 mb [22,4 km] z planowanym wnioskowaniem  o dofinansowanie z FDS 

w latach 2021-2023. 

 

W ramach przygotowania kolejnego zadania inwestycyjnego na rok 2020 celem pozyskania 

50% dofinansowania ze środków budżetu państwa w ramach rezerwy subwencji ogólnej 

budżetu państwa jest opracowanie dokumentacji projektowej zadania powiatowe pn.: 

„Przebudowa obiektu mostowego JNI 35000282 w ciągu drogi powiatowej nr 1546K 

Stadła – Długołęka – Przyszowa w km 10+735 w m. Przyszowa wraz  z dojazdami”  

Zakres zadania będzie obejmował: 

− przebudowę obiektu mostowego (dł. całkowita mostu 16,4 m) z podniesieniem 

obciążenia do 40 ton, poszerzenie wsporników chodnikowych obustronnie do szer. 

1,25 cm,  

− wykonanie odcinkowej przebudowy drogi powiatowej nr 1546K na odcinku ok. 746 mb 

(km od 9+983,96 – 10+729,40) obejmującej poszerzenie jezdni do szerokości 6,0 mb 

oraz wykonanie chodnika (szerokość 2,0 mb) str. P, 

− wykonanie odcinkowej przebudowy drogi powiatowej nr 1579K Siekierczyna – 

Naszacowice w obrębie skrzyżowania z mostem celem dostosowania niwelety drogi do 

planowanej niwelety obiektu mostowego, wykonanie zatoki autobusowej, przebudowę 

chodnika do szer. 2,0 mb, wykonanie oświetlenia ulicznego (odcinek km 4+909,96 – 

5,223,85 dł. 314 mb).  

Koszt opracowania  dokumentacji projektowej: 113.775,00 zł, w tym udział Gminy Łukowica – 

projekt techniczny chodnika: 46 863,00 zł.   

Zakończenie opracowania  do 30.01.2020 r.   

Inwestor: Powiat Limanowski - PZD (zadanie zgłoszone do wykazu wydatków niewygasających 

z upływem roku 2019). 
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X. EDUKACJA PUBLICZNA 
 

1. Wykaz jednostek oświatowych 

 

Powiat Limanowski jest organem prowadzącym: 

• 5 zespołów szkół: 

− Zespołu Szkół nr 1 w Limanowej; 

− Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej; 

− Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Mszanie Dolnej; 

− Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mszanie Dolnej (z dniem 1 września  2020 r. 

Zespół otrzymuje nazwę: Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. inż. Józefa Marka 

w Mszanie Dolnej);  

− Zespołu Szkół  w Tymbarku; 

• I Liceum Ogólnokształcącego w Limanowej; 

• Technikum w Szczyrzycu; 

• Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Dobrej; 

• Zespołu Placówek Oświatowych w Limanowej; 

• Domu Wczasów Dziecięcych w Porębie Wielkiej; 

 

W ramach ww. jednostek uczniowie i słuchacze uczęszczają do 15 szkół następujących typów: 

• Liceum ogólnokształcące    3 

• Technikum     4 

• Szkoła branżowa I stopnia    3 

• Liceum ogólnokształcące dla dorosłych 1 

• Szkoła policealna    1  

• Szkoła podstawowa specjalna   1 

• Szkoła branżowa specjalna I stopnia  1 

• Szkoła przysposabiająca do pracy  1 

 

Ostatnie klasy gimnazjów oraz klasy VIII szkół podstawowych prowadzonych przez 

samorządy gmin i miast ukończyło w tym roku ok. 3250  absolwentów. W wyniku naboru 

przeprowadzonego na rok szkolny 2019/2020 do szkół prowadzonych przez Powiat 

Limanowski przyjętych zostało 2310 osób, z czego 2253 to absolwenci gimnazjów i szkół 

podstawowych, natomiast pozostali to słuchacze szkół policealnych, liceów 

ogólnokształcących dla dorosłych. Część gimnazjalistów  została uczniami szkół 

niepublicznych dla młodzieży (Szkół Branżowych I stopnia i Techników).  

W skali całego powiatu, utworzonych zostało 77 oddziałów klas pierwszych, w tym: 

• liceów ogólnokształcących    23 

• techników      40 

• szkół branżowych I stopnia      10 

• szkół branżowych specjalnych I stopnia  1 

• przysposabiających do pracy    1 

• liceów ogólnokształcących dla dorosłych  1 

• szkół policealnych         1 

 

Biorąc pod uwagę poziom wykształcenia warto zaznaczyć, że 87% byłych gimnazjalistów 

i absolwentów szkół podstawowych, którzy we wrześniu przekroczyli mury naszych placówek 

edukacyjnych, wybrało szkoły kończące się maturą. Utrzymuje się zainteresowanie uczniów 

technikami i szkołami branżowymi powstałymi z przekształcenia zasadniczych szkół 

zawodowych. 



Raport o stanie Powiatu Limanowskiego za 2019 rok 

60 
 

W oddziałach klas szkół zawodowych (technikach i szkołach branżowych I stopnia publicznych 

i niepublicznych) kształci się obecnie 78% uczniów, pozostałe 22% jest uczniami liceów 

ogólnokształcących. 

Słuchacze przyjęci do klas I szkół policealnych oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych 

stanowią liczbę 58 osób. Nabór do szkół policealnych wynika z ułatwień w dostępie do nauki 

na poziomie wyższym (licencjat) i preferowaniu tej formy, jako sposobu na podnoszenie 

swoich kwalifikacji. Łącznie w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Limanowski kształci się obecnie 5117 uczniów i słuchaczy w 179 oddziałach. 

Liczba uczniów szkół ponadpodstawowych wzrosła w stosunku do roku ubiegłego o 1027 osób. 

Liczba słuchaczy szkół dla dorosłych zmniejszyła się o 24 osoby. 

W związku z wprowadzoną reformą edukacji podjęto uchwały o przekształceniu Oddziałów 

Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego oraz 

przekształceniu dotychczasowych liceów i techników w szkoły ponadpodstawowe nowego 

typu, a także uchwałę o sieci szkół. 

W bieżącym roku, tak jak i w poprzednich latach rekrutacja do naszych szkół odbywała się 

drogą elektroniczną, oddzielnie dla absolwentów gimnazjów i absolwentów szkół 

podstawowych. Nasz powiat wraz z innymi powiatami posiadał wspólną bazę informatyczną, 

co ułatwiło i uprościło proces rekrutacji zarówno uczniom jak i szkołom. Dzięki systemowi 

została ograniczona konieczność osobistego składania przez młodzież dokumentów w kilku 

miejscach, a większość czynności związanych z ubieganiem się o przyjęcie do wybranej szkoły 

kandydat wykonał przy użyciu komputera wyposażonego w łącze internetowe. Rekrutacja 

elektroniczna dostarczyła również szeregu informacji, które powinny zostać wykorzystane w 

przyszłych latach zarówno do planowania naboru jak i organizacji sieci szkolnej.  

W przeliczeniu na etaty w naszych szkołach i placówkach oświatowych pracuje obecnie 430 

nauczycieli, w tym: 297 nauczycieli dyplomowanych, 64 nauczycieli mianowanych, 43 

nauczycieli kontraktowych i 26 stażystów.    

Administrację i obsługę jednostek oświatowych tworzą pracownicy niepedagogiczni 

zatrudnieni na 143 etatach. Dla porównania w roku 2018/2019 zatrudnienie obrazuje poniższa 

tabela.  

 

Tabela 20 Zatrudnienie w etatach 

 2018/2019 2019/2020 

Nauczyciele 394 430 

dyplomowani 273 297 

mianowani 65 64 

kontraktowi 44 43 

stażyści 12 26 

Administracja i obsługa 150 143 
Źródło: Wydział Edukacji i Sportu.  

 

W minionym roku szkolnym edukację ukończyło 1206 uczniów i słuchaczy. Z pośród nich 965 

przystąpiło do egzaminu maturalnego, a zdawalność wyniosła 92%, czyli była wyższa niż w 

województwie małopolskim (90%) i w kraju (87 %). Do egzaminów zawodowych 

organizowanych przez OKE przystąpiło 1474 osoby. Zdawalność wyniosła 89% i była wyższa 

od średniej krajowej  jak i wojewódzkiej (85%). Część uczniów Szkół Branżowych zdawała 

egzamin czeladniczy w izbie rzemieślniczej.  
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Rysunek 32 Zdawalność egzaminów w latach (w %). 
Źródło: Wydział Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego.  

 

Należy także dodać, że w ubiegłym roku szkolnym uczniowie naszych szkół odnosili sukcesy 

na szczeblu ogólnopolskim – 9 uczniów zakwalifikowało się do etapu centralnego olimpiad 

i konkursów przedmiotowych uzyskując tytuł laureata lub finalisty. 

 

Przyznano 63 stypendia Starosty Limanowskiego za osiągnięcia w nauce uczniom szkół 

prowadzonym przez Powiat na łączną kwotę 157 500 zł. Nagrody pieniężne dla 6 uczniów, 

którzy uzyskali tytuł laureata bądź finalisty olimpiady na szczeblu centralnym, wydatkowano 

8 200 zł. Ponadto 13 uczniów, których uzyskało wysokie osiągnięcia sportowe na szczeblu 

ogólnopolskim  otrzymało nagrody pieniężne łącznie na kwotę 13 700 zł 

 

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny - Małopolski Kurator Oświaty nie wnosił zastrzeżeń 

do pracy naszych szkół i placówek. 

Kształcenie uczniów niepełnosprawnych odbywa się głównie w powołanej do tego celu 

placówce, tj. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dobrej. Obejmuje się tam 

opieką i edukacją młodzież oraz dzieci, którym orzeczono potrzebę kształcenia specjalnego. W 

szkołach ogólnodostępnych znajduje się niewielka ilość uczniów z orzeczeniami wydanymi 

przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Rola szkoły ogólnodostępnej w takich 

wypadkach polega na organizacji nauczania indywidualnego, rewalidacji bądź dostosowaniu 

wymogów do indywidulanych możliwości ucznia.    

W jednostkach oświatowych prowadzono prace inwestycyjne i remontowe. Główne z nich to: 

• budowa warsztatów przy ZSTiO w Limanowej 

• remont i adaptacja pomieszczeń w ZSTiO w Limanowej 

• remont i adaptacja pomieszczeń w I LO w Limanowej 

• remont i adaptacja pomieszczeń w ZS nr1 w Limanowej 

• remont pomieszczeń w budynku ZSP w Mszanie Dolnej 

• remont pomieszczeń i dachu w budynkach ZST-I w Mszanie Dolnej 

• remont elewacji oraz pomieszczeń w ZS Tymbark 

• modernizacja energetyczna budynków szkolnych   

Powiat Limanowski oraz prowadzone przez niego szkoły uczestniczą w realizacji szeregu 

różnych programów, w tym także współfinansowanych ze środków zewnętrznych. 
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Tabela 21 Wielkość subwencji oświatowej w przeliczeniu na mieszkańca 

2018 2019 

Ludność Subwencja 

oświatowa 

Subwencja na 

mieszkańca 

Ludność Subwencja 

oświatowa 

Subwencja na 

mieszkańca 

130 964 48 933 634 374 zł 131 523 55 385 719 421 zł 

 

 

2. Wykaz programów realizowanych w szkołach w 2019 r.:  

 

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W LIMANOWEJ  

 

• Projekt „Filozofia ma sens” 

Celem programu jest zwiększenie kompetencji ogólnorozwojowych uczniów szkół średnich 

poprzez wzmocnienie ich umiejętności z zakresu edukacji filozoficznej m.in. logiki, heurystyki 

i retoryki, a także pogłębienie współpracy między I LO a Uniwersytetem Pedagogicznym.  

Ilość uczestników: 20 osób. 

Termin realizacji: styczeń – czerwiec 2019 r. 

 

• Rok Zerowy AGH 

Celem programu jest rozwijanie zainteresowań i umiejętności, utrwalanie wiadomości pod 

kątem egzaminu maturalnego, zwiększanie szans dostania się na studia.  

Matematyka: tworzenie młodym ludziom warunków do właściwego rozwoju i pogłębiania 

wiedzy oraz  doskonalenia i popularyzacja wiedzy z zakresu matematyki. 

Ilość uczestników: 29 osób. 

Chemia: tworzenie młodym ludziom warunków do właściwego rozwoju i pogłębiania wiedzy 

– poszerzający zakres wiedzy uczniów z chemii, utrwalający pozyskaną wiedzę lub 

pozwalający nadrobić zaległy materiał. Uczestnictwo w ww. kursie pozwala uczniom lepiej 

przygotować się do matury rozszerzonej z chemii. 

Ilość uczestników: 4 grupy x 19 uczniów = 76 osób. 

 

• Małopolska Chmura Edukacyjna 

Jest to innowacyjna propozycja przekazywania wiedzy oraz przybliżania osiągnięć naukowych 

uczelni wyższych przy wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych 

uczniom w Małopolsce. 

Do celów programów należą:  

− zajęcia dodatkowe we współpracy z uczelniami wyższymi: on-line, koła naukowe, 

wyjazdy na zajęcia stacjonarne na uczelni, oraz warsztaty naukowe na uczelniach 

wyższych. Dodatkowo w ramach projektu zakupione zostaną niezbędne pomoce 

dydaktyczne podnoszące standardy prowadzenia zajęć; 

− wykreowanie innowacyjnego środowiska wsparcia procesów edukacyjnych 

technologiami ICT bazującego na modelu chmurowym oraz wysokiej jakości 

komunikacji multimedialnej; 

− umożliwienie uczelniom bezpośredniej współpracy z najzdolniejszymi uczniami 

Małopolski; 

− zwiększenie świadomości uczniów dot. wyboru kierunków studiów;  

− rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, niezbędnych do 

funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym i zwirtualizowanej przestrzeni 

edukacyjnej szkoły wyższej; 
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− sprawdzenie  w praktyce innowacyjnych rozwiązań oraz nowoczesnych technologii 

komunikacyjno –informatycznych i możliwości ich adaptacji w przyjętym środowisku. 

W ramach projektu, prowadzone były następujące formy wsparcia: 

Styczeń – czerwiec 2019 

− zajęcia on line z biologii – 20 uczniów – 30 godzin; 

− zajęcia on line z matematyki – 20 uczniów – 30 godzin; 

− dwa koła naukowe z biologii – 16 uczniów – 30 godzin; 

− koło z fizyki – 8 uczniów- 30 godzin; 

− koło z matematyki – 8 uczniów – 30 godzin. 

Wrzesień – grudzień 2019 

− zajęcia on line z biologii – 20 uczniów – 30 godzin; 

− dwa koła naukowe z biologii – 16 uczniów – 30 godzin; 

− dwa koła z matematyki – 16 uczniów – 30 godzin. 

 

• Program Fundacji WAWEL 

Działania projektowe skierowane były do uczniów o przeróżnych zainteresowaniach: 

− dla artystów- warsztaty plastyczne w pracowni Art Galery; 

− grupa fizyków- warsztaty w obserwatorium astronomicznym na Suchorze; 

− humaniści – wycieczka tematyczna na Pogórzu Wiśnicko – Lipnickim, ścieżki armii 

Krajowej na terenie Beskidu Wyspowego, lekcja historii prowadzona przez historyka 

i regionalistę Karola Wojtasa; 

− uczniowie klas biologicznych - warsztaty w Ogrodzie Botanicznym w Krakowie; 

− klasy językowe – zwiedzanie Krakowa w języku angielskim; 

− dla pozostałych uczniów – trzydniowa przygoda pod namiotami w Alpach Julijskich 

oraz nad Adriatykiem. 

Ilość uczestników: 250 osób.  

 

• Obóz językowy „YouthMaSter” 

YouthMaSter to program Europejskiego Forum Młodzieży, przygotowany we współpracy 

z CCW – Training Academy z Cardiff w Wielkiej Brytanii. 

Celem programu jest wspieranie rozwoju osobistego młodych ludzi, rozwijanie twórczego 

myślenia i różnych aspektów komunikacji służących podniesieniu umiejętności współpracy w 

grupie oraz zrozumienie istoty międzykulturowości. 

Ilość uczestników: 30 osób z klas pierwszych i drugich.  

 

• „Niepodległa do Hymnu” 

Upamiętnienie odzyskania niepodległości przez Polskę. 

Ilość uczestników: 786 osób.  

 

• „ARS, czyli jak dbać o miłość”  

Ogólnopolski program edukacyjny z zakresu profilaktyki uzależnień, autorstwa dr Andrzeja 

Wojcieszaka w ramach Projektu KIK/68 „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania 

uzależnienia od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” współfinansowany 

w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy. Koordynatorem programu jest 

Państwowa Inspekcja Sanitarna. Program został objęty patronatem Ministra Edukacji 

Narodowej.  

Celem programu jest ograniczenie używania przez młodzież substancji psychoaktywnych, 

wyposażenie w wiedzę i umiejętności zmniejszające ryzyko utraty zdrowia i życia ich samych 

oraz w przyszłości ich potomków spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych. 
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Liczba uczestników w roku szkolnym 2018/2019 – 210 uczniów (uczniowie klas 3). 

Zajęcia realizowane w ramach lekcji wychowania do życia w rodzinie.  

 

• „Wybierz życie – Pierwszy krok” – program obejmujący tematykę profilaktyki 

raka szyjki macicy 

Założeniem programu jest stworzenie świadomości zagrożenia rakiem szyjki macicy i innych 

chorób wywoływanych zakażeniem wirusem HPV u młodych ludzi. 

Celem programu jest zmniejszenie występowania raka szyjki macicy i umieralności na tę 

chorobę, zwiększenie poziomu wiedzy na temat profilaktyki raka szyjki macicy i roli wirusa 

HPV w jego powstaniu, kształtowanie świadomości na temat czynników zwiększających 

ryzyko raka szyjki macicy, motywowanie do regularnego poddawania się badaniom 

profilaktycznym przez całe życie. 

Liczba uczestników zajęć w roku szkolnym 2018/2019: 200 (uczniowie klas 2). 

 

• Regionalny Program Stypendialny 2018/2019 współfinansowanie z Unii 

Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego 

Celem projektu pn. Regionalny Program Stypendialny nr RPMP.10.01.05-12-0209/16 

w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, jest wzmocnienie potencjału szczególnie 

uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków 

obcych, matematyki lub przedsiębiorczości poprzez wsparcie stypendialne. 

Stypendium w wysokości 7 200 zł otrzymało 62 uczniów (uczniowie z klas 1,2 i 3).  

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W LIMANOWEJ  

• „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w komponencie Małopolskiej 

Chmury Edukacyjnej”.  

Celem programu jest zapewnienie uczniom techników możliwości poszerzania wiedzy 

z zakresu przedmiotów zawodowych oraz kształtowanie kompetencji kluczowych dzięki 

wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, wzrost 

umiejętności nauczycieli przedmiotów zawodowych z zakresu wykorzystania nowoczesnych 

technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w dydaktyce, wzmocnienie współpracy 

pomiędzy szkołami zawodowymi a uczelniami poprzez realizację zajęć edukacyjnych dla 

uczniów oraz zwiększenie świadomości dotyczącej specyfiki studiowania. 

Ilość uczniów biorących udział w projekcie - 34 osoby. 

 

• Wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin Zadanie 1.5 Priorytet I 

Celem programu jest przygotowanie i utrzymanie miejsca w bursach lub internatach dla 

uczennic w ciąży, w formie odrębnego - jednoosobowego pokoju, w którym zapewnione 

zostaną maksymalne komfortowe warunki pobytu uczennicy do czasu urodzenia dziecka. 

 

• Szkoła Promująca Zdrowie 

Celem programu jest pomaganie członkom społeczności szkolnej (w tym rodzicom) zrozumieć 

i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie, zarządzanie projektami promocji 

zdrowia w sposób sprzyjający: uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności 

szkolnej (w tym rodziców) i społeczności lokalnej, skuteczności i długofalowości działań, 

prowadzenie edukacji zdrowotnej uczniów i pracowników oraz dążenie do zwiększenia jej 

jakości i skuteczności, tworzenie klimatu społecznego sprzyjającego: satysfakcji z nauki i pracy 

w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów 
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i pracowników, zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników, uczestnictwu, partnerstwu 

i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej, 

tworzenie środowiska fizycznego sprzyjającego zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu 

samopoczuciu uczniów i pracowników. Celem doraźnym jest otrzymanie certyfikatu "Szkoły 

Promującej Zdrowie". 

Liczba uczestników: 1 562 osoby. 

 

• Szkoła Promująca Bezpieczeństwo 

Celem programu jest zapobieganie zjawisku przemocy i agresji w szkole, podejmowanie 

działań podnoszących bezpieczeństwo uczniów. 

Liczba uczestników: 1 562 osoby.  

 

• Rok zerowy - współpraca z AGH 

Celem programu jest rozwijanie zainteresowań i umiejętności matematycznych, utrwalanie 

wiadomości pod kątem egzaminu maturalnego, zwiększanie szans dostania się na studia, 

możliwość udziału w Olimpiadzie o Diamentowy Indeks AGH. 

Liczba uczestników 173 osoby. 

 

• e-Twinning  Sharing Cultures Through Food 

Celem programu jest poznawanie i promowanie regionalnej kuchni jako ważnego składnika 

dziedzictwa kulturowego, promowanie kuchni regionalnej jako produktu turystycznego, 

rozwijanie wiedzy o historii i kulturze własnego regionu oraz innych krajów, rozwijanie 

umiejętności zawodowych (przyrządzanie potraw, zdobywanie wiedzy o produktach 

i atrakcjach turystycznych i ich promowanie), rozwijanie umiejętności językowych, 

społecznych oraz umiejętności korzystania z technologii (TIK), promowanie naszej szkoły 

w regionie, kształtowanie tożsamości regionalnej uczniów oraz ich zaangażowania w ochronę 

i promocję dziedzictwa kulturowego regionu. 

Liczba uczestników: 19 osób. 

 

• „Profesjonalny system wspomagania szkół z województwa małopolskiego” 

realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

Głównym celem projektu jest połączenie kompetencji porozumiewania się w języku obcym 

z kompetencjami informatycznymi oraz zwiększenie przez nauczycieli swoich umiejętności, 

wiedzy i postaw na temat kompetencji kluczowych. 

Liczba uczestników: 394 osoby.  

 

• Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, 

tytoniu i innych środków psychoaktywnych. ARS czyli jak dbać o miłość? 

Celem programu jest dotarcie z przekazem edukacyjnym do uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych na terenie całego kraju i ograniczenie używania substancji 

psychoaktywnych przez młodzież w wieku prokreacyjnym, wyposażenie uczniów w wiedzę 

i umiejętności zmniejszające ryzyko utraty zdrowia i życia ich samych oraz ich potomków, 

zwłaszcza spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych, kształtowanie stylu życia 

młodych ludzi bez nadmiaru alkoholu, bez tytoniu i bez narkotyków oraz innych środków 

psychoaktywnych. 

Liczba uczestników: 300 osób.  

 

• Program profilaktyki zakażeń HBV i HCV pt: ,,Podstępne WZW” 

Celem programu edukacyjnego jest podnoszenie poziomu wiedzy pozwalającej na 

rozpoznawanie i unikanie sytuacji narażenia na zakażenia. Podejmowanie działań 
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profilaktycznych, a także umożliwiających rozpoznanie zakażenia i przez to zapobieganie jego 

dalszemu rozprzestrzenianiu się.  Program przeznaczony jest dla uczniów szkół 

ponadpodstawowych który odpowiada na pojawiające się przypadki zakażeń HAV, HBV 

i HCV.   

Liczba uczestników: 92 osoby. 

 

• Program profilaktyki zakażeń HBV i HCV pt: ,,Podstępne WZW” Program 

profilaktyki HIV/AIDS  

Program ma na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń HIV, zapewnienie 

odpowiedniego dostępu do informacji, edukacji i usług w zakresie profilaktyki HIV/AIDS oraz 

promocję testowania w kierunku HIV. Podejmowane są działania dotyczące profilaktyki 

zakażeń HIV wśród ogółu społeczeństwa oraz wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań 

ryzykownych. 

Ilość uczestników: 1 562 osoby.  

 

• Program profilaktyki zakażeń HBV i HCV pt: ,, Podstępne WZW” Program 

profilaktyki HIV/AIDS Program profilaktyki zachorowania na czerniaka pt: „Znamię ! 

Znam je?” 

Program jest realizowany w ramach rozpoczętego  przez Państwowa Inspekcja Sanitarna 

województwa podkarpackiego w 2015 r. programu profilaktyczno-edukacyjnego „Znamię! 

Znam je?” – czyli co musisz wiedzieć o czerniaku skóry. Celem programu jest popularyzacja 

profilaktyki, prezentacja skutecznych  metod zabezpieczania się przed tym nowotworem skóry. 

Ilość uczestników: 76 osób.  

 

• Wojewódzki program profilaktyki raka szyjki macicy „Wybierz Życie, Pierwszy 

krok” 

Celem głównym programu jest zmniejszenie występowania raka szyjki macicy i umieralności 

na tę chorobę. 

Zwiększenie poziomu wiedzy na temat profilaktyki raka szyjki macicy i roli wirusa HPVw jego 

powstawaniu. Kształtowanie świadomości na temat czynników zwiększających ryzyko raka 

szyjki macicy. Motywowanie kobiet do regularnego poddawania się badaniom profilaktycznym 

przez całe życie. Przygotowanie młodzieży do roli liderów edukacji zdrowotnej w środowisku 

lokalnym. Dostarczenie informacji o świadczeniodawcach wykonujących badania 

cytologiczne. 

Ilość uczestników: 125 osób.  

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W LIMANOWEJ  

 

• Utworzenie CKZiU z ZSTiO w Limanowej – poszerzenie oferty szkół 

prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne z terenu powiatu limanowskiego 

Celem projektu jest poprawa efektywności kształcenia zawodowego w szkołach z terenu 

Powiatu Limanowskiego prowadzących kształcenie zawodowe w branżach mechanicznej 

i górniczo – hutniczej, turystyczno – gastronomicznej poprzez utworzenie CKZiU w ZSTiO 

w Limanowej, organizację kursów, staży, doradztwa zawodowego w tym dla uczniów ze 

specjalnymi potrzebami, doskonalenie nauczycieli , a także adaptację i zakup wyposażenia dla 

pracowni zawodowych. 

Beneficjent: Powiat Limanowski. 

Wartość projektu: 6 617 310,14 zł. 

Wartość unijnego dofinansowania: 5 624 713,61 zł. 

Okres realizacji: 2017 – 2020. 
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Szkoły uczestniczące w projekcie: 

1. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej; 

2. Zespół Szkół nr 1 w Limanowej; 

3. Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych w Mszanie Dolnej; 

4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Mszanie Dolnej; 

5. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Dobrej. 

W 2019 roku w projekcie wzięło udział 599 osób w 16 różnych formach wsparcia (kursy 

zawodowe, doradztwo edukacyjne, kurs prawa jazdy, wizyty zawodoznawcze, staże 

wakacyjne). Z kursów doskonalących, organizowanych dla nauczycieli skorzystało 

16 nauczycieli przedmiotów zawodowych. 

Środki finansowe w 2019 r.- wydatki projektu wynosiły ogółem 1 479 136,71 zł z tego: 

Unia Europejska - 1 206 730,10 zł; 

Budżet Państwa - 70 981,37 zł; 

Jednostka Samorządu Terytorialnego - 201 425,24 zł. 

 

• Zajęcia on-line realizowane w komponencie Małopolskiej Chmury Edukacyjnej 

w ramach projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” (Edycja 

IV2019/2020) 

Do projektu zrekrutowano 26 uczniów.  

Do grupy z obszaru mechaniczno - mechatronicznego - zrekrutowano 13 osób. 

Natomiast do grupy z obszaru elektryczno - elektronicznego zrekrutowano 13 osób.  

W Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Jana Pawła II prowadzone są zajęcia 

on-line w wyżej wymienionych obszarach tematycznych średnio co 2 tygodnie 2h lekcyjne 

zajęć. (dla każdego obszaru). Ponad to uczniowie Zespół Szkół Technicznych 

i Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Limanowej (w ramach w. w. projektu), uczestniczyli 

w Naukowych Warsztatach Weekendowych które odbywały się w dniach 11-13 października 

i dedykowane były branży mechaniczno- mechatronicznej, prowadzone były na Akademii 

Górniczo-Hutniczej i Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.  

Środki finansowe: w 2019 r. wydatki projektu na zakup urządzeń do transmisji danych  

wynosiły ogółem 218 688,66 zł z tego: 

Unia Europejska - 185 876,61 zł; 

Budżet Państwa - 10 943,18 zł; 

Jednostka Samorządu Terytorialnego - 21 868,87 zł.  

W 2019 r. wydatki projektu na zajęcia on-line wynosiły ogółem 1 146,43 zł z tego: 

Unia Europejska - 974,47 zł; 

Budżet Państwa - 57,32 zł; 

Jednostka Samorządu Terytorialnego - 114,64 zł. 

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W MSZANIE DOLNEJ  

 

• „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” współfinansowany ze 

środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 

2014 - 2020, Poddziałania 10.2.3.  

Celem zadania jest wzrost umiejętności nauczycieli przedmiotów zawodowych z zakresu 

wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w dydaktyce. 

Zapewnienie uczniom techników możliwości poszerzania wiedzy z zakresu przedmiotów 

zawodowych oraz kształtowanie kompetencji kluczowych dzięki wykorzystaniu nowoczesnych 

technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz wzmocnienie współpracy pomiędzy szkołami 

zawodowymi a uczelniami poprzez realizację zajęć edukacyjnych dla uczniów oraz 

zwiększenie świadomości dotyczącej specyfiki studiowania.  
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W 2019 roku w projekcie brało udział 104 osoby: Obszar turystyka: 26 osób + 18 osób = 44 

osoby, obszar żywność: 26 osób +34 osoby =  60 osób. 

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO - INFORMATYCZNYCH W MSZANIE DOLNEJ 

 

• „Zawód nie zawodzi” 

Konkurs promujący zawody dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum realizowany jest  

we współpracy ze Stowarzyszeniem Humaneo z Nowego Sącza. Jego celem jest popularyzacja 

zawodów kształconych w szkołach średnich Powiatu Limanowskiego.  W oparciu o materiały 

przygotowane przez nauczycieli przedmiotów zawodowych i platformę e-leringową szkoły 

przeprowadzany jest 2-etapowy konkurs w 5 branżach. Projekt był finansowany przez  

Stowarzyszenie Humaneo z Nowego Sącza. 

 

• Eksperyment pedagogiczny 

Polegający na kształceniu w  nowym zawodzie - technik spawalnictwa. Eksperyment 

realizowany jest w klasie drugiej od roku szkolnego 2018/2019 i w klasach pierwszych od 

1 września 2019 roku. Liczba uczniów w klasie 2 - 32, liczba uczniów w klasie 1 po gimnazjum 

- 30 i liczba uczniów w klasie 1 po szkole podstawowej – 17 osób.  

 

• „Festiwal Zawodów” 

Udział w projekcie Województwa Małopolskiego. 

Przez trzy targowe dni wystawcy prześcigali się w pomysłach, by przyciągnąć uwagę 

zwiedzających. Na ponad 140 interaktywnych stoiskach, na których swoją ofertę prezentowała 

blisko setka szkół branżowych i techników z całej Małopolski, można było zobaczyć m.in. 

pokazy spawalnicze, barmańskie, mody, robotyki, mechaniki samochodowej oraz wiele innych. 

Szkoła prezentowała na 2 stoiskach zawody nauczane w ZSTI a w szczególności: technika 

spawalnictwa, elektryka i reklamy. W projekt zaangażowanych było 12 uczniów biorących 

udział w targach i 90 osób przygotowujących prezentacje. 

 

• „Zimowe zwiedzanie Europy”  

Projekt realizowany we współpracy ze Szkolnym Kołem Stowarzyszenia Pomocy Szkole 

Małopolska polegający na zwiedzaniu ciekawych miejsc w Europie. Młodzież w lutym 2019 r.  

przez 8 dni (w ilości 45 osób) zwiedzała Barcelonę i okolice, natomiast w listopadzie i grudniu 

realizowała cykl przygotowań i wydarzeń przed wyjazdem do Neapolu i Pompei.  

 

• „Oblicza dialogu. Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju” 

Realizacja Ogólnopolskiego Projektu Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II 

w Krakowie. W ramach projektu m.in. tydzień ekumeniczny, dzień pamięci ofiar holokaustu, 

przygotowanie prezentacji, gazetek i warsztatów w szkole (7 tematów), udział 

w ogólnopolskim  konkursie „Młody Asyż” z wyróżnieniem.  

W projekcie brało udział 20 osób. 

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W TYMBARKU  

 

• „Szkoły Promujące Bezpieczeństwo” 

Program realizowany wspólnie z Wojewódzką Komendą Policji w Krakowie i w ramach jego 

zorganizowano w II 2019 r. „Tydzień Bezpieczeństwa w Sieci” – około 150 uczniów 

uczestniczyło w pogadance z serii: Dekalog cyfrowego ucznia, kampanii informacyjnej 

i warsztatach: Przeciwdziałanie cyberprzemocy.  
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• „Europejski Dzień Sportu” 

Zorganizowano zawody strzeleckie dla uczniów ze szkół z terenu Gminy Tymbark. 

Uczestniczyło w nich około 60 uczniów. 

  

• „Komórkomania”  

Organizowana w szkole od lat akcja: „Dzień Dawcy Szpiku i Komórek Macierzystych”. Dzięki 

współpracy z Fundacją DKMS łącznie zarejestrowano 213 potencjalnych dawców szpiku. 

Akcja ta nie generuje kosztów – dzięki wsparciu Fundacji z którą od kilu lat szkoła 

współpracuje. 

 

• „Policjanci w służbie historii”  

Celem programu jest zainteresowanie najnowszą historią Polski ze szczególnym  

uwzględnienie historii Polski w czasach II Rzeczypospolitej i wojny światowej oraz jej wkładu 

w odzyskanie niepodległości i odbudowę Państwa Polskiego. Tym projektem zainteresowano 

grupę 18 osób. Organizatorem jest Instytut Pamięci Narodowej. 

 

• „Bezpieczny Powiat Limanowski” 

Udział w projekcie „Bezpieczny Powiat Limanowski” i zorganizowanie w maju 2019 r. 

„Limanowskiego Głosu Profilaktyki” dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z powiatu 

limanowskiego i szkół z terenu gminy Tymbark. Udział w tej akcji wzięło około 300 osób. 

Dzięki wsparciu partnerów (Policji, Straży Pożarnej oraz Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 

i Rady Rodziców z Zespołu Szkół im. KEN) impreza ta nie była finansowana ze środków 

budżetowych. 

 

• „Łączy nas krew, która ratuje życie” 

Akcja krwiodawstwa przy współpracy Szpitala Powiatowego w Limanowej – każdego roku 

w akcji oddaje krew ok. 30 uczniów – 23 X 2019. 

 

Programy prozdrowotne: wybierz życie – pierwszy krok; „ARS – Jak dbać o miłość” – 

programy prowadzone przy współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną 

w Limanowej. 

Współpraca ze Stowarzyszeniem SURSUM CORDA z Nowego Sącza: 

świąteczne kartki dobroczynne, 

„Rozlicz się z sercem i skorzystaj z przywileju zdecydowania o 1% swojego podatku”. 

zostań „Dyplomowanym Mikołajem”. 

Udział w akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej - „Razem na Święta” – dotyczy akcji 

charytatywnych, w których uczestniczyła szkoła np. pomoc Polakom na Litwie; pomoc 

dzieciom ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dobrej. 

Udział w akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta” – zapalenie zniczy na 

grobach osób zasłużonych na cmentarzu parafialnym w Tymbarku; akademia szkolna z okazji 

„Dnia Wszystkich Świętych”; uporządkowanie grobów na Cmentarzu Wojskowym 

w Tymbarku. 

Projekt edukacji prawnej organizowany przy współpracy ze stowarzyszeniem Auxilium 

z Krakowa – przeprowadzenie  prelekcji nt.  praw konsumentów – 60 uczniów. 

Udział w akcji Narodowe Czytanie 2019. Szkoła każdego roku bierze udział w tym, 

przedsięwzięciu. 

Udział w akcji „100 litrów krwi na 100 - lecie Policji” – Komenda Powiatowa Policji 

w Limanowej.   
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XI. PROMOCJA, KULTURA, SPORT I TURYSTYKA  

 
1. Dotacje udzielone na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 

przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. 

 

Wysokość dotacji udzielonych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 

przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na rok 2019 na podstawie Uchwały 

Nr III/42/19 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 25 stycznia 2019 r. wyniosła 155.000,00 zł 

o 20.000,00 zł więcej w stosunku do roku ubiegłego.   

 

Poniżej zestawienie podmiotów, którym udzielono dotacji celowej na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 

położonych na obszarze Powiatu Limanowskiego w roku 2019. 

 

Tabela 22 Zestawienie podmiotów, którym udzielono dotacji celowej na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do 

rejestru zabytków. 

Lp. Podmiot Nazwa zadania Kwota dotacji 

1. Parafia Rzymsko - 

Katolicka pw. Św. 

Michała Archanioła 

w Ujanowicach 

Odsłonięcie i pełna konserwacja 

polichromii na fragmencie ścian 

i stropie kaplicy północnej kościoła 

pw. Św. Michała Archanioła 

w Ujanowicach. 

30 000 zł 

2. Parafia Rzymsko-

Katolicka pw. Matki 

Boskiej Bolesnej w 

Limanowej  

Prace konserwatorskie przy 

płaskorzeźbie „Zmartwychwstanie 

Chrystusa” nad wejściem do 

kaplicy Najświętszego Serca 

Jezusowego w Bazylice pw. Matki 

Boskiej Bolesnej w Limanowej. 

20 000 zł 

3. Parafia Rzymsko-

Katolicka pw. Św. 

Andrzeja Apostoła w 

Łukowicy 

Zakończenie prac konserwatorskich 

przy ołtarzu bocznym, lewym (II) 

etap, pełna konserwacja 

chrzcielnicy kościoła pw. Św. 

Andrzeja Apostoła w Łukowicy.  

15 000 zł 

4. Parafia Rzymsko-

Katolicka pw. Wszystkich 

Świętych w Łososinie 

Górnej  

Konserwacja nawarstwień 

malarskich ścian prezbiterium 

kościoła pw. Wszystkich 

Świętych  w Łososinie Górnej. 

20 000 zł 

5. Parafia Rzymsko-

Katolicka pw. Św. 

Mikołaja Biskupa 

w Skrzydlnej 

Konserwacja struktury barokowego 

ołtarza bocznego, prawego 

kościoła pw. Św. Mikołaja Biskupa 

w Skrzydlnej. 

20 000 zł 



Raport o stanie Powiatu Limanowskiego za 2019 rok 

71 
 

6. Parafia Rzymsko-

Katolicka pw. Św. 

Antoniego Opata 

w Męcinie 

Konserwacja estetyczna 

nawarstwień malarskich na 

ścianach nawy wraz z chórem 

kościoła pw. Św. Antoniego Opata 

w Męcinie. 

20 000 zł 

7. Parafia Rzymsko-

Katolicka pw. Św. Marii 

Magdaleny  w Kasinie 

Wielkiej 

Wymiana instalacji elektrycznej 

wewnętrznej – etap II w kościele 

Św. Marii Magdaleny w Kasinie 

Wielkiej. 

10 000 zł 

8. Parafia Rzymsko-

Katolicka pw. Matki 

Bożej Szkaplerznej w 

Dobrej 

Ekspozycja konstrukcyjna wraz 

z inwentaryzacją pod projekt 

budowlany na podstawie skanu 3D 

kościoła pw. Matki Bożej 

Szkaplerznej w Dobrej. 

20 000 zł 

Źródło: Biuro Promocji, Kultury i Turystyki Starostwa Powiatowego.  
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2. Dotacje dla organizacji pozarządowych. 

 

W ramach realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego, 

w 2019 r. z budżetu Powiatu Limanowskiego udzielono dotacji dla 9 organizacji 

pozarządowych.  Łączna kwota dotacji wyniosła 40 000,00 zł. Szczegółowe zestawienie 

prezentuje poniższe zestawienie.  

 

Tabela 23 Wykaz udzielonych dotacji dla organizacji pozarządowych.  

Źródło: Biuro Promocji, Kultury i Turystyki Starostwa Powiatowego.  

 

Wysokość środków finansowych planowanych na realizację zadań publicznych realizowanych 

w trybie niniejszego Programu na rok 2019 to co najmniej 1  232 200 zł. 

Kwota wykonana: 1 589 138,21 zł (w tym PCPR – 1 359 058,21 zł – 3 organizacje, Wydział 

Organizacji i Zdrowia – 190 080,00 zł – 1 organizacja, Biuro Promocji, Kultury i Turystyki – 

40.000 zł – 9 organizacji).   

Lp. Oferent Nazwa zadania 

Kwota 

przyznana 

z budżetu 

Powiatu 

Limanowskiego 

1.  

Stowarzyszenie Chór 

Męski 

Przy Bazylice M. B. 

Bolesnej w Limanowej 

Popularyzowanie polskich pieśni 

chóralnych 

 i patriotycznych w Roku 

Moniuszkowskim. 

5 000 zł 

2.  
Towarzystwo Ziemi 

Mszańskiej 

Powiatowy Dzień Seniora wraz 

z Biesiadą Zagórzańską. 
5 000 zł 

3.  

Stowarzyszenie Koło 

Gospodyń Wiejskich 

Lipowe 

Kulturowy zawrót głowy. 4 500 zł 

4.  

Stowarzyszenie 

Entuzjastów Pomysłów i 

Aktywności SEPIA 

Tam pod Wielką Górą. 5 500 zł 

5.  

Stowarzyszenie Chór 

Mieszany CANTICUM 

IUBILAEUM przy 

Bazylice Matki Bolesnej w 

Limanowej 

Koncerty muzyki sakralnej. 4 500 zł 

6.  
Stowarzyszenie „Paradne 

Gosposie” z Kasinki Małej 
Tradycja łączy regiony II. 4 600 zł 

7.  
Stowarzyszenie 

Łętowianie 
Łętowe, moja Mała Ojczyzna. 1 900 zł 

8.  
Fundacja Nasze 

Dziewictwo w Laskowej 

Plener malarski w Laskowej 

dedykowany rodzinie Augustynów ze 

Żmiącej. 

5 000 zł 

9.  

Stowarzyszenie Chór 

Chłopięcy Bazyliki Matki 

Boskiej Bolesnej w 

Limanowej 

Prezentacje polskiej pieśni religijnej 

i patriotycznej. 
4 000 zł 
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3. Dotacje w ramach Patronatu Starosty Limanowskiego. 

 

W ramach promocji udzielono dotacji z budżetu Powiatu Limanowskiego na realizację zadań 

o charakterze powiatowym w zakresie promocji, kultury, sportu i turystyki w 2019 r.  w ramach 

tzw. patronatu Starosty Limanowskiego zgodnie z poniższą tabelą.  

 

Tabela 24 Udzielone dotacje w ramach Patronatu Starosty Limanowskiego.  

Gmina/Miasto Nazwa imprezy Termin Proponowana 

kwota 

współfinansowania 

na 2019 r. 

Kamienica XXXIX Dni 

Gorczańskie 

27-28.07.2019 r. 5.000 zł dotacja 

Odpust Partyzancki 

w Szczawie 

17-18.08.2019 r. 2000 zł dotacja 

XXII Powiatowy 

Dziecięcy Festiwal 

Kolędowy 

„Kolędować każdy 

może” 

12-13.01.2019 r. 

 

6000 zł dotacja 

Gmina Limanowa Otwarcie Letniego 

Sezonu 

Turystycznego na 

Ziemi Limanowskiej. 

30.06.2019 r. 5000 zł dotacja 

Laskowa XIX Powiatowy 

Przegląd Orkiestr 

Dętych 

09.06.2019 r. 15.000 zł dotacja 

Łukowica XIX Powiatowe 

Święto Owocobrania 

– Łukowica 2019 

08.09.2019 r. 7.500 zł dotacja 

Gmina Mszana 

Dolna 

XX Powiatowy 

Przegląd Kolędniczy 

„Zagrojcie Ta 

Turoniowi”  

19-20.01.2019 r. 10.000 zł dotacja 

Niedźwiedź Odkryj Beskid 

Wyspowy – Góra 

Potaczkowa 

15.08.2019 r. 1 500 zł dotacja 

Impreza kulturalno – 

plenerowa „Lato pod 

Turbaczem” 

28.07.2019 r. 1 500 zł dotacja 

Tymbark XXVIII Dni 

Tymbarku. 

27-28.07.2019 r. Patronat Starosty 

plus Nagrody 

rzeczowe 3000 zł 

Słopnice Święto Plonów Ziemi 

Słopnickiej 2019 

15.08.2019 r. Patronat Starosty 

plus Nagrody 

rzeczowe 3000 zł 
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M. Mszana Dolna XII Międzynarodowy 

Festiwal Orkiestr 

Dętych im. 

Władysława Jerzego 

Żądło 

21 lipiec 2019 r. 3 000 zł dotacja 

XIII Zagórzańskie 

Spotkania Chórów 

„Laudate Dominium” 

17.11.2019  2 000 zł dotacja 

Źródło: Biuro Promocji, Kultury i Turystyki Starostwa Powiatowego. 

 

Ponadto Biuro zorganizowało imprezę pn.: XIX Powiatowy Przegląd Dorobku Artystycznego 

i Kulinarnego Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Limanowskiego w partnerstwie z Miastem 

Limanowa.  

 

4. Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi - porozumienia 

międzypowiatowe  

 

Realizowane są Porozumienia międzypowiatowe, które mają na celu umocnienie więzi 

przyjaźni między mieszkańcami wyżej wymienionych regionów oraz umocnienia 

obywatelskiej samodzielności, rozwoju współpracy i wymiany poglądów jak i bezpośrednich 

doświadczeń, m.in.: 

1. Organizowanie lub popieranie kontaktów pomiędzy: 

− instytucjami kultury,  

− szkołami, organizacjami pozaszkolnymi i ośrodkami naukowymi, w tym 

w szczególności wymianę młodzieży, 

− organizacjami i stowarzyszeniami sportowymi, 

− organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie obu powiatów,  

− podmiotami gospodarczymi. 

2. Wymianę doświadczeń w zakresie: 

− opieki zdrowotnej,  

− zwalczania bezrobocia,  

− bezpieczeństwa,  

− poprawy stanu środowiska naturalnego, 

− wspierania działań umożliwiających udział w imprezach handlowych 

i wystawienniczych obu powiatów. 

Zawarte porozumienia międzypowiatowe oraz ich realizację prezentuje poniższe zestawienie.  

 

Tabela 25 Porozumienia międzypowiatowe.  

Lp. Powiat partnerski Uchwała regulująca 

1.  Powiat Sławieński 

Uchwała Nr XIV/147/08 Rady Powiatu Limanowskiego 

podjęta w dniu 20 lutego 2008 r. 

 

W dniu 26 września 2019 r. Starosta Limanowski - 

Mieczysław Uryga i Wicestarosta Limanowski - Agata 

Zięba złożyli wizytę w Powiecie Sławieńskim. Jednym 

z punktów pobytu było odnowienie porozumienia 

o współpracy partnerskiej z Powiatem Sławieńskim. 

2.  Powiat Kłodzki 
Uchwała Nr XXV/235/09 Rady Powiatu Limanowskiego 

podjęta w dniu 25 lutego 2009 r. 
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W dniach 9 - 11 września 2019 r. 6 - osobowa delegacja 

z Powiatu Limanowskiego odwiedziła Powiat Kłodzki. 

Jednym z punktów wizyty był udział w XIV Dniach 

Twierdzy Kłodzkiej, podczas których gościnnie wystąpił 

Zespół Regionalny Limanowianie im. Ludwika 

Mordarskiego.  

3.  
Miasto Dolny Kubin 

(Słowacja) 

Uchwała Nr XXXI/307/09 Rady Powiatu 

Limanowskiego podjęta w dniu 25 września 2009 r. 

 

Rada Powiatu Limanowskiego w dniu 22 marca 2019 r 

podjęła Uchwały w sprawie:  

− akceptacji projektu porozumienia pomiędzy 

partnerami w sprawie realizacji projektu 

„Edukacja transgraniczna poprzez wspólne 

warsztaty” między Miastem Dolny Kubin 

(Słowacja) a Powiatem Limanowskim (Polska) 

− akceptacji projektu porozumienia pomiędzy 

partnerami w sprawie realizacji projektu 

„Transgraniczne Przenikanie – cykl wydarzeń 

promujących Powiat Limanowski i Dolny 

Kubin” między Miastem Dolny Kubin 

(Słowacja) a Powiatem Limanowskim (Polska). 

Stosowne porozumienia z Miastem Dolny Kubin zostały 

podpisane w maju. 

4.  Powiat Polkowicki 

Uchwała Nr VI/79/19 Rady Powiatu Limanowskiego 

podjęta w dniu 14 czerwca 2019 r. 

 

W dniach 19 - 20 stycznia 2019 r. Wicestarosta 

Polkowicki Krzysztof Nester złożył wizytę partnerską 

w Powiecie Limanowskim, podczas której uczestniczył 

w XX Powiatowym Przeglądzie Kolędniczym „Zagrojcie 

Ta Turoniowi” w Mszanie Górnej.  

 

W dniu 6 września 2019 r. w Starostwie Powiatowym 

w Limanowej miało miejsce spotkanie włodarzy Powiatu 

Limanowskiego z gośćmi z Powiatu Polkowickiego. 

Spotkanie to, poza okazją do wspólnej wymiany 

doświadczeń, rozmowy oraz zaprezentowania gościom 

tradycji i kultury regionu, obejmowało ważny punkt 

wizyty – podpisanie umowy o współpracy partnerskiej. 

 

Na zaproszenie Starosty Polkowickiego - Kamila 

Ciupaka w dniach 4 - 6 grudnia 2019 r. Starosta 

Limanowski Mieczysław Uryga wraz z Wojciechem 

Włodarczykiem Członkiem Zarządu uczestniczyli 

w obchodach związanych z Barbórką 2019. Jednym 

z punktów wizyty było odsłonięcie postumentu „Szyb ZG 

Rudna” w Polkowicach. 

5.  Powiat Koszaliński 

Uchwała Nr XII/118/16 Rady Powiatu Limanowskiego 

podjęta w dniu 6 kwietnia 2016 r. 

 

W dniach 26 - 28 lipca 2019 r. delegacja Powiatu 

Koszalińskiego reprezentowana przez Tomasza Tesmera 

– Wicestarostę, Kamila Jesionowskiego – 
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Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu, Krzysztofa 

Orlikowskiego – Radnego Powiatu, wraz z 10-osobową 

grupą Sianowskiej Akademii Seniora, złożyła wizytę 

partnerską w Powiecie Limanowskim. Podczas spotkań 

omówione zostały plany na najbliższe lata, wymieniono 

się doświadczeniami w zakresie codziennego 

funkcjonowania poszczególnych samorządów 

i rozwiązań stosowanych m.in. w zakresie pomocy 

społecznej, drogownictwa czy codziennego wsparcia 

mieszkańców. Delegacja uczestniczyła w 11 Wyścigu 

Górskim w Limanowej, w Dniach Gorczańskich 

i w Dniach Tymbarku. 
Źródło: Biuro Promocji, Kultury i Turystyki Starostwa Powiatowego.  

 

 

 
 

 

5. Inne formy współdziałania:  

1. Współpraca z Małopolską Organizacją Turystyczną -  polegała na promocji regionu na 

arenie krajowej i międzynarodowej.  

2. Lokalna Organizacja Turystyczna – Została ona wpisana do Krajowego Rejestru 

Sądowego w dniu 22 maja 2019 r. Na jej utworzenie wyraziła zgodę Rada Powiatu 

Limanowskiego  uchwałą Nr IV/52/19 z dnia 22 marca 2019 r.   

3. Współpraca z Lokalną Grupą Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” - polegała na 

możliwości korzystania ze środków "Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."  

4. Współpraca z Euroregionem „Tatry” polegała na dofinansowaniu mikroprojektu pn. 

„Cyfrowe Dziedzictwo Powiatu Limanowskiego i Dolnego Kubina”.  

 

Ponadto, Powiat Limanowski jest członkiem Związku Powiatów Polskich. Współpraca ta 

polegała na wspieraniu idei samorządu terytorialnego, integrowanie i obrona wspólnych 
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interesów powiatów, kształtowaniu wspólnej polityki, wspieraniu inicjatyw na rzecz rozwoju 

i promocji powiatów, wymianie doświadczeń oraz upowszechnianiu modelowych rozwiązań 

w zakresie rozwoju i zarządzania w powiatach.  

 

6. Sport i rekreacja  

 

Powiat Limanowski wybudował i prowadzi od 2011 roku Pływalnię Limanowską. Z Miastem 

Limanowa współfinansuje po połowie, koszty związane z bieżącym funkcjonowania tego 

obiektu. Pływalnią zarządza Wydział Obsługi Obiektów Rekreacyjno Sportowych. W obiekcie 

dostępne są liczne atrakcje, takie jak: 

− basen pływacki o wymiarach 25x12,5x1,2/1,8m - 6 torów pływackich, 

− basen szkoleniowo - rekreacyjny o wymiarach 12,5mx6,5m i powierzchni 81m2, 

− brodzik dla dzieci młodszych o wymiarach ok. 12 m2, głębokość od 0,10 m do 0,40 m, 

− basen spa (jacuzzi) okrągły i basen spa (jacuzzi) 5 - kątny narożny, 

− zjeżdżalnia wodna rynnowa o długości 50 metrów, 

− kręgielnia 2 torowa, 

− sala squash, 

− łaźnia parowa, 

− sauna fińska, 

− grota solna  

− sala bilardowa. 

Pływalnia współpracuje ze szkółkami w celu realizacji nauki pływania dla wszystkich klientów 

oraz podczas organizacji imprez okolicznościowych (np. Mikołajki, Ferie, Dzień Dziecka, itp.). 

Z obiektu pływalni rocznie korzysta ok 200 tys. klientów. 

 

Centrum Rekreacji i Balneologii w Porębie Wielkiej. 

W dniu 5.02.2019 r. część basenowa Centrum Rekreacji i Balneologii w Porębie Wielkiej 

została udostępniona dla dzieci przebywających na turnusach w Domu Wczasów Dziecięcych 

w Porębie Wielkiej. Od lipca z basenu zaczęli korzystać także klienci szkółki pływackiej. 

Centrum Rekreacyjnym zarządza Wydział Obsługi Obiektów Rekreacyjno - Sportowych. 

W udostępnionej części budynku znajduje się basen rekreacyjny o wymiarach: 10x10 m 

i głębokość: 1 do 1,1m. Na hali basenowej zamontowane są również dwie wanny spa jacuzzi 

oraz sauna fińska i infrared. 

W dniach od 5.02.2019 r. do 23.12.2019 r. wyłączając weekendy i dni świąteczne oraz przerwę 

rozruchową solanki, z basenu z Centrum Rekreacji i Balneologii skorzystało ok. 5 000 osób. 

Rozruch technologiczny solanki. 

W dniach od 10.04.2019 r. do 7.06.2019 r. trwały prace związane z rozruchem technologicznym 

solanki. W tym czasie, obiekt nie był udostępniany i użytkowany przez klientów. 

 

Na mocy uchwały Rady Powiatu Limanowskiego Nr III/46/19 z 25 stycznia 2019 r., Zarząd 

Powiatu uchwałą podjętą 31 stycznia 2019 r., zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami 

podał do publicznej wiadomości, na okres do 21 lutego 2019 r., wykaz tej nieruchomości 

przeznaczonej do dzierżawy. Następnie Zarząd Powiatu ogłosił 25 lutego 2019 r. I przetarg 

ustny nieograniczony na oddanie nieruchomości gruntowej wraz z budynkiem Balneologii 

z basenem i gabinetami zabiegowymi o łącznej pow. 0,5434 ha (powierzchnia użytkowa 

budynku ok. 1 800 m2) w dzierżawę na okres do 35 lat za cenę 39 000 zł netto/ miesiąc. Zgłosił 

się zainteresowany z Krakowa, który oglądał obiekt i kierował zapytania szczegółowe 

dotyczące jego funkcjonowania. Nie przystąpił on jednak do przetargu, którego termin ustalono 

na  20 marca 2019 r.  
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W związku z negatywnym wynikiem I przetargu oraz mając na uwadze przepisy o gospodarce 

nieruchomościami, 9 kwietnia 2019 r. ogłoszono II przetarg, gdzie ustalono cenę 29 000 zł 

netto/miesiąc czynszu dzierżawnego. Wówczas zgłosił się podmiot z Krakowa – inny niż 

w pierwszym przetargu, który również był zainteresowany GWT. Oglądał obiekt, natomiast nie 

wpłacił wadium i nie przystąpił do przetargu ustalonego w ogłoszeniu na dzień 26 kwietnia 

2019 r. 

W związku z tym, iż prowadzone były w tym czasie działania, w celu sprzedaży udziałów 

w Spółce GWT, tak aby połączyć te dwa postępowania  Zarząd Powiatu Limanowskiego ogłosił 

27 listopada 2019 r. kolejny przetarg ustny nieograniczony na  dzierżawę zabudowanej 

nieruchomości w Porębie Wielkiej. Termin wpłacenia wadium w wysokości 1 600 zł upływał 

16 grudnia 2019 r. Przetarg wyznaczono na  19 grudnia 2019 r. Cena wywoławcza: 16 000 zł 

netto / miesiąc. Okres dzierżawy do 35 lat. Dwa podmioty zgłaszały zainteresowanie, jeden 

z okolic Zakopanego a drugi z Nowego Sącza. Nikt nie wpłacił wadium w wyznaczonym 

terminie i przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. 

Wyżej wymienione postępowania przetargowe były ogłaszane na tablicach w siedzibie 

Starostwa, na stronie internetowej Powiatu Limanowskiego, na stronie Biuletynu Informacji 

Publicznej Powiatu, w internetowym portalu Monitor Urzędowy połączonym z popularnymi 

portalami nieruchomości takimi jak: www.otodom.pl, czy www. gratka.pl oraz na łamach 

Gazety Krakowskiej. Informacje o ogłoszeniu wysyłano również drogą mailową do pięciu 

podmiotów dotychczas wykazujących zainteresowanie, oraz do kilkudziesięciu podmiotów 

prowadzących działalność rehabilitacyjną w regionie. Informacje o ogłoszeniach przekazano 

również do Starostw partnerskich. 

 

W kwestii wspomnianej wyżej Spółki GWT w dniu 22 marca 2019 r. Rada Powiatu 

Limanowskiego podjęła uchwałę Nr IV/51/19 w sprawie wyrażenia woli opracowania 

procedury sprzedaży udziałów Powiatu Limanowskiego w Spółce Gorczańskie Wody 

Termalne Sp. z o.o. Podobne uchwały zostały podjęte przez pozostałych udziałowców Spółki.  

Zgodnie z Uchwałą opracowane zostały dokumenty w sprawie zbycia udziałów w Spółce 

„Gorczańskie Wody Termalne” Sp. z o.o. i przedstawione Radzie Powiatu Limanowskiego 

w dniu 23.05.2019 r., efektem czego została podjęta kolejna uchwała Rady Powiatu Nr V/65/19 

w sprawie określenia trybu zbycia udziałów Powiatu Limanowskiego w spółce Gorczańskie 

Wody Termalne spółka z o.o. z siedzibą w Porębie Wielkiej. 

Dokumenty o których mowa powyżej, to: 

− procedura zbycia udziałów poprzez negocjacje z zaproszeniem, 

− założenia zbycia udziałów ze sposobem ustalenia ceny zapłaty i sposobu wyceny 

metoda  księgową, 

− projekt umowy zbycia udziałów, 

− uzasadnienie zbycia wraz z informacją o skutkach zbycia udziałów, 

− ogłoszenie prasowe, 

− umowa o zachowaniu poufności, 

− memorandum informacyjne. 

Następnie zostało ogłoszone zaproszenie do negocjacji w sprawie zbycia udziałów w Spółce 

GWT. Procedura została ogłoszona 3 krotnie. Umowy poufności podpisano z 5 podmiotami. 

Zaproszenie publikowane było na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Limanowej 

oraz BIP, stronach internetowych wspólników Spółki, gazeta Krakowska, portalu/gazecie 

codziennej Monitor Urzędowy oraz ponad 100 portalach nieruchomościowych m.in. otodom.pl, 

gratka.pl. 
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Powiat współorganizuje szereg imprez mających zasięg powiatowy, jak również funduje 

nagrody na odbywające się na terenie powiatu imprezy o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim.  

Zgodnie z ustawą o sporcie Powiat prowadzi ewidencję Klubów Sportowych i Uczniowskich 

Klubów Sportowych, wydając decyzje o wpisie i wykreśleniu z rejestru stowarzyszeń. Obecnie  

powiecie zarejestrowanych jest 43 UKS-ów. Prowadzony jest również rejestr klubów 

i związków sportowych, których jest obecnie 59. 

Sport wśród młodzieży i dzieci realizowany jest poprzez specjalnie powołany do tego rodzaju 

zadań Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Powiatu Limanowskiego wchodzący w skład Zespołu 

Placówek Oświatowych. Placówka ta organizuje szereg imprez sportowych i rekreacyjnych 

w wielu dyscyplinach wyłaniających mistrza Powiatu, a tym samym reprezentanta do zawodów 

wyższego szczebla, a także organizuje niektóre zawody na szczeblu rejonowym 

i wojewódzkim, w których bierze udział młodzież z kilku powiatów. Przyczynia się to do coraz 

liczniejszego uczestnictwa dzieci i młodzieży w organizowanych zawodach sportowych, co 

daje widoczne efekty, jak zdobycie przez nasz powiat III miejsca w klasyfikacji łącznej.  

W rozgrywkach sportowych organizowanych w roku szkolnym 2018/2019 wzięło udział:  

− Igrzyska Dzieci – 2 537,  

− Igrzyska Młodzieży Szkolnej - 2 792,  

− Licealiada Młodzieży – 1 818 

Ogółem w zawodach powiatowych brało udział: 7 147 uczestników. 

 

7. Realizacja projektów i programów. 

 

Opracowanie i publikacja wydawnictwa pn. "Smaki Lachów i Górali" oraz wydawnictwa 

pn. „W poszukiwaniu wolnego czasu u Lachów i Górali" w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.  

 

W ramach realizacji projektu pn. Opracowanie i publikacja wydawnictwa pn. „Smaki Lachów 

i Górali” oraz wydawnictwa pn. „W poszukiwaniu wolnego czasu u Lachów i Górali” 

wykonywane zostały 2 publikacje prezentujące kulinarne i kulturowe dziedzictwo Powiatu 

Limanowskiego.  

Publikacja nr 1 „Smaki Lachów i Górali” dotyczy wydania książki kulinarnej z przepisami Kół 

Gospodyń Wiejskich z terenu działania Lokalnej Grupy Działania „Przyjazna Ziemia 

Limanowska”. Nakład 2000 egzemplarzy.  

Publikacja nr 2 „W poszukiwaniu wolnego czasu u Lachów i Górali” zawierała opracowane 10 

tras tematycznych po terenie LSR – propozycje tematycznych wycieczek jednodniowych, 

weekendowych dla turystów. Publikacja prezentuje najciekawsze miejsca noclegowe, 

gastronomiczne, miejsca z serwowanym produktem lokalnym LSR, ofertę gospodarstw 

agroturystycznych z obszaru działania Lokalnej Grupy Działania „Przyjazna Ziemia 

Limanowska”.  

Nakład 5000 egzemplarzy.    

Całkowita wartość projektu 59 928,95 zł (poziom dofinansowania 63,63%) 

Termin realizacji: 03.01.2019 – 31.03.2020 r.  
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Zadania realizowane przez Lokalną Organizację Turystyczną Powiatu Limanowskiego.  

 

„Spacery historyczne w Powiecie Limanowskim”. 

 

Dnia 19 maja 2019 r. została powołana, przez Powiat Limanowski, Lokalna Organizacja 

Turystyczna Powiatu Limanowskiego. W 2019 r. zrealizowała ona projekt pn. „Spacery 

historyczne w Powiecie Limanowskim”. 

Projekt polegał na organizacji w 12 miejscowościach Powiatu Limanowskiego spacerów 

historycznych prezentujących ciekawe miejsca, lokalną historię, wartościowe opowieści, 

dawnych gospodarzy. Spacery odbywały się w weekendy od września do grudnia. Czas trwania 

każdego spaceru to od 2 - 4 godzin. Spacery poprowadził Karol Wojtas Limanowianin, 

historyk, regionalista, licencjonowany przewodnik miejski po Krakowie. Członek Polskiego 

Towarzystwa Historycznego.  

Tematyka spacerów: 

1. Miasto Limanowa – Limanowa – „Spacer historyczny – śladami Marsów po 

Limanowej.” – Dwór Marsów (Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej), Park 

Dworski (Park Miejski), kaplica dworska (kaplica Świętego Walentego), zabudowania 

Browaru Marsów (Starostwo Powiatowe).  

2. Gmina Limanowa – Męcina – „Spacer historyczny – Święty Antoni Opat oraz 

zapomniani powstańcy styczniowi.” – kościoły pod wezwaniem św. Antoniego Opata 

– stary i nowy, cmentarz parafialny, miejsce po dworze Gostkowskich.  

3. Gmina Łukowica – Przyszowa – „Spacer historyczny – Teodor Talowski i jego dzieła 

w Przyszowej” – kościół św. Mikołaja, cmentarz parafialny, Dwór Żuk – 

Skarszewskich.   

4. Gmina Kamienica – Kamienica – „Spacer historyczny – Śladami Marszałkowiczów po 

Kamienicy” - Pałac Marszałkowiczów, Dwór Kirchnerów, Park dworski, cmentarz 

parafialny.   

5. Gmina Słopnice – Słopnice – „Spacer historyczny – Kiedy powstały Słopnice?” – 

kościół św. Andrzeja Apostoła, dwór i park podworski.  

6. Gmina Tymbark – Tymbark – „Spacer historyczny – czemu Tymbark stracił prawa 

miejskie?” – kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, ratusz i zabudowa rynku, 
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zespół dworsko – parkowy, kaplica Krzyża Świętego (kaplica Myszkowskich), 

cmentarz wojenny nr 365.  

7. Gmina Laskowa – Laskowa – „Spacer historyczny co robili w Laskowej Księża 

Misjonarze w XVIII wieku?” - Dwór Michałowskich, park podworski, kościół, 

cmentarz wojenny nr 358.   

8. Gmina Dobra – Skrzydlna – „Spacer historyczny – Dlaczego w centrum Skrzydlnej jest 

Rynek?” kościół św. Mikołaja, dwór obronny, rynek.   

9. Gmina Jodłownik – Szczyrzyc – „Spacer historyczny – Cystersi, piwo, krowy 

czerwone”- Opactwo Cystersów (kościół, klasztor, muzeum, zabudowania 

gospodarcze).   

10. Miasto Mszana Dolna – Mszana Dolna – „Spacer historyczny zawiłe początki Mszany 

Dolnej”. – Kościół św. Michała Archanioła, rynek, folwark, cmentarz parafialny, 

miejsce egzekucji Żydów na osiedlu Pańskie.  

11. Gmina Mszana Dolna – Kasina Wielka – „Spacer historyczny – miejscowość u podnóża 

Śnieżnicy” – Kościół św. Marii Magdaleny, stacja kolejowa, cmentarz wojenny nr 364.  

12. Gmina Niedźwiedź – Poręba Wielka – „Spacer historyczny – Wodziccy, Orkan, letnicy, 

turyści…” – Park podworski Wodzickich, Muzeum Władysława Orkana „Orkanówka”.  

W ramach projektu odbyła się promocja za pośrednictwem plakatów, zaproszeń. Projekt 

promowany był również za pośrednictwem mediów społecznościowych, informacji prasowych 

oraz reklamy spacerów w mediach lokalnych. 

Zadanie zrealizowano ze środków dotacji otrzymanej z budżetu Województwa Małopolskiego 

 

Termin realizacji: 10.09 – 06.12.2019 r. 

 

 
 

 

Projekt pn. „Rozbudowa szlaków wielofunkcyjnych wokół Góry Mogielica i szlaków 

łącznikowych w Gminach Limanowa, Słopnice, Kamienica i Mieście Limanowa wraz z ich 

połączeniem z trasą główną VeloDunajec”. 

 

W dniu 25 października 2017 r Rada Powiatu Limanowskiego podjęła Uchwałę 

Nr XXII/234/17 w sprawie: akceptacji projektu umowy partnerskiej określającej zasady 

współpracy Powiatu Limanowskiego i Gminy Kamienica, Gminy Słopnice, Gminy Limanowa 

oraz Miasta Limanowa, przy realizacji projektu pn. „Rozbudowa szlaków wielofunkcyjnych 

wokół Góry Mogielica i szlaków łącznikowych w Gminach Limanowa, Słopnice, Kamienica 

i Mieście Limanowa wraz z ich połączeniem z trasą główną VeloDunajec” w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego, w ramach której Powiat Limanowski jako Lider, 
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realizuje ww. projekt. W dniu 18 lutego 2018 r. zawarto z Zarządem Województwa 

Małopolskiego umowę na realizację ww. zadania. Zgodnie z umową wartość projektu wynosi 

7 361 050,81 zł a dofinansowanie wyniesie 3 736 638,12 zł (tj. 65% kosztów kwalifikowanych).  

 

Projekt docelowo zakłada realizację nowych tras rowerowych i szlaków pieszych o długości 

24,555 km oraz odnowienie istniejących szlaków poprzez ich oznakowanie na odcinku 16,333 

km. W ramach projektu powstaną miejsca postojowe, zaplecza informacyjno-sanitarne, 

parkingi w Gminach Słopnice, Kamienica, Mieście Limanowa oraz w Gminie Limanowa, które 

zostaną wyposażone w altany/wiaty, stanowiska dla rowerów, kosze na śmieci i tablice 

informacyjne. Ponadto planowane są udogodnienia dla osób niepełnosprawnych poprzez zakup 

20 audioprzewodników do istniejących wypożyczalni na trasach wokół Góry Mogielica. Aby 

monitorować ruch turystycznych na powstałych trasach planowany jest także montaż 

innowacyjnych pętli do pomiaru ruchu turystycznego w miejscowościach Kamienica, 

Limanowa, Stara Wieś oraz Słopnice.  

Projekt będzie promowany za pośrednictwem wyprodukowanych materiałów promocyjnych 

map turystycznych ze szlakami rowerowymi i pieszymi oraz przewodników turystycznych 

w nakładzie po 5 tys. sztuk. Powstanie także portal informacyjny oraz aplikacja na system 

Android i iOS prezentująca nowopowstałe szlaki turystyczne. Włączenie objętych projektem 

szlaków do sieci głównych tras rowerowych zaprojektowanych w „Koncepcji budowy 

zintegrowanej sieci tras rowerowych, biegowych oraz narciarskich tras biegowych 

w Województwie Małopolskim” wystąpi w miejscowości Tylmanowa pośrednio przez 

istniejące trasy w Gminie Ochotnica – połączenie z trasą główną VeloDunajec. Trasy prowadzą 

przez obszary atrakcyjne przyrodniczo i miejsca o dużym potencjale turystycznym. Dlatego też 

wszystkie szlaki objęte projektem przewidują udostępnienie ciekawej oferty turystycznej na 

trasie lub w niedużej odległości od niej (np. możliwość zobaczenia zabytków, miejsc 

historycznych, militarnych, obszarów cennych przyrodniczo, drewnianych kościółków itp.).  

Projekt jest w trakcie realizacji:  

- Partner projektu – Gmina Limanowa – zrealizował całe zadanie objęte projektem, w tym; 

budowa wiaty, miejsc postojowych i zagospodarowanie terenu.  

- Partner projektu – Miasto Limanowa - zrealizowano przejazd dla rowerów przez ul. Zygmunta 

Augusta oraz zakończono budowę utwardzonego placu. Trwa realizację zadania pn. 

„Zagospodarowanie terenu wzdłuż potoku Jabłoneckiego oraz Parku Miejskiego 

w Limanowej”.  

- Partner projektu – Gmina Słopnice zawarła umowę z wykonawcą na realizację swojego 

zakresu zadań.  

- Partner projektu – Gmina Kamienica zawarła umowę z wykonawcą na realizację zadania: 

Rozbudowa szlaków wielofunkcyjnych na terenie Gminy Kamienica etap I. W pozostałym 

zakresie opracowano dokumentacje do ogłoszenia postepowania na kolejne  odcinki. 
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Projekt „e-Administracja w Powiatach Małopolski”   

 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-

2020, Oś 2 Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 

2.1.1 Elektroniczna administracja realizowany był projekt przez Powiat Krakowski (Lider 

Projektu) oraz Powiat Limanowski (Partner Projektu) w okresie od 01.02.2016 do 28.02.2019.  

Całkowita wartość projektu to 3 812 240,29 zł. Dofinansowanie UE to 2 652 918,95 zł. Środki 

własne (Lider + Partner) 1 159 321,34 zł. 

Cel projektu - zwiększenie dostępności społeczeństwa do efektywnych i przyjaznych e-usług 

publicznych poprzez wdrożenie nowoczesnych narzędzi informatycznych umożliwiających 

proces świadczenia usług drogą elektroniczną, zwiększenie dostępności usług dla obywateli, 

biznesu i administracji. Modernizacja stron internetowych Starostwa Powiatowego 

w Limanowej oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej - poprawa 

dostępności dla osób niepełnosprawnych.  

 

W ramach projektu wprowadzono bezpłatne e-usługi dostępne on-line (przez Internet):  

1. Zaświadczenie do licencji wspólnotowej.  

2. Informacja o terminie, czasie i miejscu prowadzenia zajęć dla kandydatów 

na kierowców.  

3. Przeniesienie pozwolenia na budowę na rzecz innego inwestora.  

4. Informacja o zmianach w rejestrze instruktorów.  

5. Zaświadczenie potwierdzające posiadanie uprawnień do kierowania pojazdem.  

6. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów.  

7. Zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych niewymagających pozwolenia na 

rozbiórkę.  

8. Pismo ogólne do urzędu.  

9. Dofinansowanie w ramach programu Aktywny samorząd Moduł II– pomoc 

w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.  

10. Umieszczenie w domu pomocy społecznej.  

 

Dzięki realizacji projektu możliwa jest rezerwacja wizyty w urzędzie wraz z przypomnieniem 

poprzez SMS lub e-mail o terminie zarezerwowanej wizyty. 
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W ramach tego projektu zakupiono sprzęt, oprogramowanie wraz z wdrożeniem za kwotę 

prawie 850 000 zł.  

 

 

XII. GEODEZJA, KARTOGRAFIA I KATASTER  
 

1. E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Limanowskiego. 

 

Powiat Limanowski w 2019 roku realizował projekt pn. "e-Usługi w informacji przestrzennej 

Powiatu Limanowskiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 2. Cyfrowa Małopolska, poddziałanie 2.1.4. 

 

Całkowita wartość projektu stanowiąca wydatki kwalifikowane wynosi ponad 9 mln. zł 

(9 172 402,34 zł) w tym  90% (8 255 161,94 zł) Stanowi dofinansowanie z UE natomiast 

pozostałe 10 % stanowiące wkład własny Powiatu jest dofinansowywane przez Wojewodę 

małopolskiego. Przedsięwzięcie. 

W ramach projektu (realizowanego w latach 2017-2021) wykonana zostanie m.in. cyfryzacja 

wszystkich operatów pomiarowych znajdujących się w Państwowym Zasobie Geodezyjnym 

i Kartograficznym, co ułatwi pracę geodetom oraz usprawni udostępnianie operatów klientom 

Urzędu. W dalszej kolejności Powiat przystąpi do utworzenia cyfrowych i zasadniczych map 

ewidencyjnych dla terenu gmin Mszana Dolna, Laskowa oraz Dobra.  

Szczegółowy zakres Projektu w zakresie prac zasadniczych:  

− Digitalizacja dokumentów analogowych Państwowego Zasobu Geodezyjnego 

i Kartograficznego. 

− Digitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy 

danych EGiB. 

− Dostawa baz danych BDOT500 i GESUT. Nadzór oraz monitoring nad prawidłowym 

wykonaniem digitalizacji, weryfikacji, poprawy jakości mapy ewidencyjnej oraz 

modernizacji bazy danych EGiB, a także dostawy baz.  
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W zakresie oprogramowania: 

„Sklep geodezyjny on-line” (poziom dojrzałości 4) właściciele nieruchomości oraz potencjalni 

nabywcy nieruchomości. 

„Zdalna aktualizacja bazy danych EGiB” (poziom dojrzałości 4) jednostki wykonawstwa 

geodezyjnego – aktualizacje EGiB. 

„Obsługa komorników sądowych” (poziom dojrzałości 4) komornicy sądowi w celu zapytań 

do EGiB.  

 

W zakresie towarzyszącym e-usługom mechanizmów informatycznych: 

Przebudowa strony internetowej Wnioskodawcy. Integracja e-usług z platformą ePUAP 

i systemem płatności elektronicznych. 

 

W zakresie sprzętu informatycznego, wspomagającego oraz oprogramowania pomocniczego: 

Modernizacja serwerowni.  

Zakup sprzętu i oprogramowania służącego do cyfryzacji PZGiK. 

 

W ramach dotychczasowych działań, do końca 2019 roku; zakupiono sprzęt i oprogramowanie 

w tym serwery i licencje silnika bazy danych. W ramach cyfryzacji zasobu została wykonana 

digitalizacja dokumentów analogowych PZGiK - etap 1 (dokumentacja prawna).  Zakupiono e-

usługi; „Sklep geodezyjny on-line”, „Obsługa komorników sądowych” oraz „Zdalna 

aktualizacja bazy danych EGIB”. 

Zawarto umowy z wykonawcami na realizację zadań; Digitalizacja, weryfikacja, poprawa 

jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGiB dla Gminy Mszana Dolna, 

dla Gminy Dobra (2 z 3 zadań cząstkowych) oraz dla Gminy Laskowa (2 z 3 zadań 

cząstkowych). Zawarto również umowy na dostawę baz danych BDOT500 i GESUT. 
 

2. Poziom wykonania zadań z zakresu administracji rządowej. 
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Rysunek 33 Poziom wykonania zadań z zakresu administracji rządowej. 
Źródło: Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami i Katastru.  

 

XIII. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA 
 

Kierując się troską o środowisko, w którym żyjemy, Rada Powiatu Limanowskiego uchwałą 

nr X/118/19 z dnia 20 grudnia 2019 r. przyjęła „Program Ochrony Środowiska Powiatu 

Limanowskiego na lata 2019 – 2022 z perspektywą do roku 2026”.  

Przyjęty program ochrony środowiska dla powiatu limanowskiego jest dokumentem 

strategicznym opracowywany dla obszaru powiatu. Jest to dokument o charakterze 

kierunkowym. Zawiera on wykaz celów i przyporządkowanych im kierunków interwencji oraz 

zadań przewidzianych do realizacji na obszarze powiatu przez wszystkie podmioty i instytucje 

uczestniczące w jego realizacji. 

Dlatego też, z racji podziału kompetencji w zakresie ochrony środowiska, większość zadań 

ujętych w powiatowym programie ochrony środowiska to tzw. zadania koordynowane tzn. 

zadania za realizację, których odpowiedzialne są inne instytucje, natomiast powiat występuje 

w roli jednostki koordynującej bądź monitorującej.  

W Programie Ochrony Środowiska Powiatu Limanowskiego na lata 2019 – 2022 z perspektywą 

do roku 2026 wskazano dziesięć obszarów przyszłej interwencji. W każdym dla każdego 

obszaru został określony cel oraz kierunki działania wraz z zadaniami przewidzianymi do 

realizacji.    

W obszarze „ochrona klimatu i jakości powietrza” przyjęto cel o treści „poprawa jakości 

powietrza”. Wyznaczone kierunki przyszłych działań są skoncentrowane na ograniczeniu 

wielkości emisji z sektora komunalno-bytowego, emisji z transportu oraz emisji z sektora 

przemysłowego. Natomiast działania przewidziane do realizacji to: przestrzeganie ograniczeń 

dla instalacji na paliwa stałe oraz jakości paliw stałych wprowadzonych uchwałą Sejmiku 

Województwa Małopolskiego, wymiana wykorzystywanych w budynkach mieszkalnych 

niskosprawnych kotłów grzewczych na paliwa stałe na nowoczesne urządzenia z podajnikiem 

automatycznym lub kotły zgazowujące na węgiel lub biomasę spełniające wymagania 

ekoprojektu, bądź kotły gazowe lub olejowe, likwidacja źródeł spalania paliw stałych o mocy 

do 1 MWt w  sektorze komunalno-bytowym oraz w sektorze usług i handlu oraz w małych 

i średnich przedsiębiorstwach i zastąpienie ich nowoczesnymi niskoemisyjnymi instalacjami 

na paliwa stałe, gazowe lub ciekłe, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, kompleksowa 

termomodernizacja budynków, prowadzenie kampanii edukacyjnej, rozwój i modernizacja 

infrastruktury drogowej, utrzymanie dróg w sposób ograniczający wtórną emisję 

zanieczyszczeń, budowa ciągów rowerowych, rozwój nowoczesnej i ekologicznej  komunikacji 

publicznej, wzmocnienie kontroli stacji diagnostycznych pojazdów, modernizacja instalacji 
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i wprowadzanie najlepszych dostępnych technik produkcji i spalania paliw w celu zmniejszenia 

emisji zanieczyszczeń z zakładów przemysłowych oraz nadzór nad oddziaływaniem 

podmiotów gospodarczych na jakość powietrza. 

W obszarze „zagrożenie hałasem” przyjęto cel o treści „poprawa stanu klimatu akustycznego”. 

Wyznaczone kierunki działań ukierunkowane są na ograniczenie emisji hałasu ze źródeł 

komunikacyjnych i przemysłowych. Zadania przyjęte do realizacji to: realizacja inwestycji 

mających na celu obniżenie poziomu emisji hałasu komunikacyjnego na terenach 

zabudowanych poprzez budowanie ekranów akustycznych, stosowanie cichych nawierzchni 

oraz tworzenie nowych alternatywnych dróg, systematyczna kontrola zakładów 

przemysłowych w zakresie powodowania hałasu w środowisku oraz egzekwowanie obowiązku 

wprowadzania zmian technologicznych w zakładach przemysłowych w przypadku 

stwierdzenia przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu powodowanego ich działalnością. 

W obszarze „pola elektromagnetyczne” przyjęto cel o treści „utrzymanie poziomów pola 

elektromagnetycznego na poziomie poniżej wartości dopuszczalnych”. Wyznaczone kierunki 

działań są skoncentrowane na ograniczeniu oddziaływania instalacji wytwarzających pola 

elektromagnetyczne. W obszarze tym przyjęto takie działania jak: uwzględnianie zagadnień 

związanych z promieniowaniem elektromagnetycznym w dokumentach planistycznych, 

ograniczanie oddziaływania pól elektromagnetycznych m.in. poprzez preferowanie nisko 

konfliktowych lokalizacji źródeł promieniowania elektromagnetycznego oraz kontynuacja 

monitoringu pól elektromagnetycznych i kontrola instalacji wytwarzających pola 

elektromagnetyczne. 

W obszarze „gospodarowanie wodami” przyjęto następujący cel: „ochrona zasobów i poprawa 

stanu wód”. Wyznaczone kierunki działań koncentrują się na zwiększaniu zdolności 

retencyjnych zlewni oraz ograniczenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych 

i podziemnych oraz na ograniczeniu zasięgu i skutków powodzi, a także na przeciwdziałaniu 

skutkom suszy. Przyjęte zadania to: ograniczenie zasięgu oraz skutków powodzi, 

przeciwdziałanie skutkom suszy, prowadzenie monitoringu wód powierzchniowych 

i podziemnych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska oraz udostępnianie wyników 

tego monitoringu, renaturalizacja cieków wodnych w celu zwiększenia zdolności 

samooczyszczania się wód oraz poprawy bilansu wodnego z uwzględnieniem potrzeb ochrony 

przeciwpowodziowej, ograniczanie destrukcyjnego wpływu na środowisko zanieczyszczeń 

pochodzenia rolniczego w gospodarstwach domowych, realizacja obiektów małej retencji 

zgodnie z programem małej retencji dla województwa małopolskiego, w tym nietechnicznych 

form retencji wód, budowa, przebudowa, modernizacja budowli przeciwpowodziowych, 

działania inwestycyjne i utrzymaniowe związane z melioracjami wodnymi szczegółowymi oraz 

rowami odwadniającymi tereny zurbanizowane. 

W obszarze „gospodarka wodno-ściekowa” przyjęto następujący cel: „rozwój i dostosowanie 

instalacji i urządzeń służących racjonalnej i zrównoważonej gospodarce wodno-ściekowej”. 

Wyznaczone kierunki działań koncentrują się na rozbudowie i modernizacji infrastruktury 

wykorzystywanej do poboru i dostarczania wody oraz infrastruktury wykorzystywanej do 

oczyszczania i odprowadzania ścieków. Przyjęte zadania to: modernizacja istniejących 

i budowa nowych ujęć oraz stacji uzdatniania wód powierzchniowych i podziemnych, 

rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej, modernizacja istniejących i budowa nowych 

oczyszczalni ścieków, rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej oraz budowa 

przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscach nieobjętych kanalizacją sanitarną. 

 

W komponencie „zasoby geologiczne” przyjęto cel o treści „ochrona zasobów geologicznych 

występujących na terenie powiatu limanowskiego”. Przyjęte kierunki działań ukierunkowane 

są na racjonalne i efektywne gospodarowanie zasobami złóż kopalin. Przyjęto następujące 

działania: poszukiwanie, rozpoznawanie, dokumentowanie i ochrona nowych złóż kopalin, 



Raport o stanie Powiatu Limanowskiego za 2019 rok 

89 
 

uwzględnianie w tworzeniu planów zagospodarowania przestrzennego i planów 

inwestycyjnych terenów bogatych pod względem surowcowym, aby nie doprowadzić do 

sytuacji, w której wydobycie surowca będzie niemożliwe oraz systematyczna kontrola 

zakładów górniczych. 

W obszarze „gleby” przyjęto cel długoterminowy o treści „Ochrona gleb przed degradacją”. 

Przyjęte kierunki działań obejmują ograniczanie negatywnych skutków rolniczego 

użytkowania gleb oraz ograniczenie skutków procesów geodynamicznych. Przyjęto takie 

działania jak: promowanie dobrych praktyk rolniczych tj. praktykowanie odpowiednich 

płodozmianów przeciwerozyjnych, uprawa mechaniczna w poprzek stoku, rezygnowanie 

z używania nawozów sztucznych na rzecz nawozów naturalnych oraz ograniczenie stosowania 

środków ochrony roślin, ochrona przed erozją obszarów przydrożnych i śródpolnych 

(zwiększanie powierzchni zadrzewienia), propagowanie praktyk służących alkalizacji gleb, 

tarasowanie stromych stoków oraz rekultywacja i rewitalizacja terenów poprzemysłowych. 

W obszarze „gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów” przyjęto cel 

o treści: „minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów i racjonalna gospodarka odpadami 

wytworzonymi”. Przyjęte kierunki działań skoncentrowane są na ograniczaniu wytwarzania 

odpadów przemysłowych oraz rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Przyjęte 

działania to: rozwój systemów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w poszczególnych 

gminach, budowa gminnych punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, 

prowadzenia akcji informacyjnych dla mieszkańców w zakresie zapobiegania powstawaniu 

odpadów i prawidłowego postępowania z wytworzonymi odpadami, kontrola mieszkańców 

w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami, optymalizacja procesów produkcyjnych – 

zapobieganie powstawaniu odpadów, poddawanie odzyskowi wytworzonych odpadów, 

określanie warunków wytwarzania i przetwarzania odpadów w decyzjach zezwalających na 

prowadzenie tej działalności, a także nadzór nad podmiotami gospodarczymi wytwarzającymi 

i gospodarującymi odpadami. 

W komponencie „zasoby przyrodnicze” przyjęto cel o treści „zachowanie różnorodności 

przyrodniczej na terenie powiatu”. Przyjęte kierunki działań są ukierunkowane na utrzymanie 

wysokiego stopnia zalesienia powiatu i dobrej kondycji lasów oraz ograniczanie antropopresji 

na obszary cenne przyrodniczo. Przyjęte zadania to: prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej, 

zalesianie nieużytków i gruntów porolnych oraz odnawianie zdegradowanych drzewostanów, 

nadzór nad gospodarką leśną, bieżąca pielęgnacja istniejących form ochrony przyrody na 

terenie powiatu limanowskiego, tworzenie nowych form ochrony przyrody, ograniczanie 

urbanizacji obszarów cennych przyrodniczo, rozwój infrastruktury turystycznej 

z uwzględnieniem konieczności ochrony obszarów o szczególnych walorach przyrodniczych, 

a także edukacja ekologiczna mieszkańców z zakresu ochrony przyrody ożywionej 

i nieożywionej. 

W zakresie „zagrożenia poważnymi awariami” przyjęto cel „zapewnienie mieszkańcom 

poczucia bezpieczeństwa”. Kierunki działań dotyczą ograniczenia ryzyka i skutków 

wystąpienia poważnych awarii przemysłowych. Przyjęte działania to: prowadzenie rejestru 

zakładów zwiększonego i dużego ryzyka wystąpienia poważnych awarii przemysłowych oraz 

doposażenie jednostek Straży Pożarnej w sprzęt specjalistyczny. 

Co dwa lata będą sporządzane raporty z realizacji powiatowego programu ochrony środowiska. 

Pierwszy raport, obejmujący okres 2019 – 2020 zostanie opracowany w roku 2021. 

Program ochrony środowiska jest „dokumentem żywym”. W przypadku zaistnienia potrzeby 

wprowadzenia w nim zmian będzie aktualizowany.  

W poniższej tabeli przedstawiono wykaz i zakres realizowanych, w roku 2019, przez Powiat 

Limanowski zadań ujętych w programie ochrony środowiska: 
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Tabela 26 Wykaz i zakres realizowanych zadań ujętych w programie ochrony środowiska. 

l.p. Zadanie Zakres realizacji 

A B C 

1. 
Przestrzeganie ograniczeń dla 

instalacji na paliwa stałe oraz jakości 

paliw stałych wprowadzonych uchwałą 

Sejmiku Województwa 

Małopolskiego. 

Powiat uczestniczy w realizacji tego zadania poprzez 

egzekwowanie obowiązków wprowadzonych 

uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego w 

przedkładanych do zatwierdzenia projektach 

budowlanych i dokonywanych zgłoszeniach 

budowlanych.   

Wykorzystanie odnawialnych źródeł 

energii. 

W ramach projektu pn. „Głęboka modernizacja 

energetyczna budynków użyteczności publicznej 

Powiatu Limanowskiego” przeprowadzono 

modernizację trzynastu budynków użyteczności 

publicznej. Projekt obejmował przeprowadzenie 

termomodernizacji dziewięciu budynków. 

Dodatkowo osiem budynków wyposażono 

w instalacje fotowoltaiczne. Również w ośmiu 

budynkach wymieniono oświetlenie na oświetlenie 

LED. 

Kompleksowa termomodernizacja 

budynków. 

Prowadzenie kampanii edukacyjnej. 

W roku 2019 została zrealizowany program edukacji 

ekologicznej społeczeństwa – edycja 2019. 

W ramach programu zrealizowano następujące 

działania i przedsięwzięcia: 

▪ kontynuacja rozpoczętego w roku 2010 programu 

segregacji odpadów w budynku Starostwa 

Powiatowego w Limanowej, 

▪ zakup i ustawienie w budynku Starostwa 

Powiatowego w Limanowej trzech wzorcowych, 

pięciokomorowych pojemników do selektywnej 

zbiórki odpadów,  

▪ aktualizacja polityki Środowiskowej Starostwa 

Powiatowego w Limanowej, 

▪ zakup i montaż tablicy informacyjnej dotyczącej 

powiatowej ścieżki przyrodniczo edukacyjnej, 

▪ przeprowadzenie konkursów ekologicznych 

(ekologiczny stroik wielkanocny 

i bożonarodzeniowy, konkurs wiedzy o ochronie 

przyrody powiatu limanowskiego), 

▪ zakup i przekazanie do szkół średnich siedmiu  

pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, 

▪ zakup i posadzenie stu sztuk sadzonek drzew 

miododajnych  (lip i klonów), 

▪ opracowanie i wydruk w nakładzie piętnastu 

tysięcy sztuk ulotki nt. właściwej eksploatacji 

kotłów grzewczych, 

▪ opracowanie i wydruk w nakładzie trzy tysiące 

sztuk ulotki nt. postępowania z odpadami 

i właściwej eksploatacji instalacji do spalania 

paliw. 
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Rozwój i modernizacja infrastruktury 

drogowej. 
Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg. 

Zakres zrealizowanych inwestycji drogowych na 

drogach powiatowych został przedstawiony 

w rozdziale VI pkt. 2.  

Utrzymanie dróg w sposób 

ograniczający wtórną emisję 

zanieczyszczeń. 

Rozwój nowoczesnej i ekologicznej  

komunikacji publicznej. 

W ramach tego zadania były podejmowane 

czynności wynikające z przyjętego uchwałą 

nr XIX/188/17 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 

15 marca 2017 roku Planu Zrównoważonego 

Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla 

Powiatu Limanowskiego. 

Wzmocnienie kontroli stacji 

diagnostycznych pojazdów. 

W roku 2019 przeprowadzone zostały kontrole 

osiemnastu stacji diagnostycznych funkcjonujących 

na terenie powiatu limanowskiego. 

Nadzór nad oddziaływaniem 

podmiotów gospodarczych na jakość 

powietrza. 

Powiat uczestniczy w realizacji tego zadania poprzez 

udzielanie pozwoleń na wprowadzenie gazów 

i pyłów do powietrza oraz weryfikację zgodności 

z obowiązującymi przepisami zgłoszeń instalacji 

z uwagi na wprowadzanie gazów i pyłów do 

powietrza.    

2. Egzekwowanie obowiązku 

wprowadzania zmian 

technologicznych w zakładach 

przemysłowych w przypadku 

stwierdzenia przekroczeń 

dopuszczalnego poziomu hałasu 

powodowanego ich działalnością.  

Powiat uczestniczy w realizacji tego zadania poprzez 

wydawanie decyzji określających dopuszczalne 

poziomy hałasu w środowisku powodowanego 

działalnością danego zakładu w przypadku 

stwierdzenia przekroczeń na podstawie pomiarów 

własnych lub pomiarów dokonanych przez 

Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. 

3. 

Uwzględnianie zagadnień związanych 

z promieniowaniem 

elektromagnetycznym w dokumentach 

planistycznych. 
Powiat uczestniczy w realizacji tego zadania poprzez 

zwracanie uwagi na te kwestie na etapie opiniowania 

projektów miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego. Ograniczanie oddziaływania pól 

elektromagnetycznych m.in. poprzez 

preferowanie nisko konfliktowych 

lokalizacji źródeł promieniowania 

elektromagnetycznego. 

Kontrola instalacji wytwarzających 

pola elektromagnetyczne. 

W roku 2019 przeprowadzono kontrole trzech 

instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne 

w zakresie zgodności ze stanem faktycznym 

informacji zawartych w zgłoszeniu. 

4. 
Poszukiwanie, rozpoznawanie, 

dokumentowanie i ochrona nowych 

złóż kopalin. 

Powiat uczestniczy w realizacji tego zadania poprzez 

udzielanie koncesji na wydobywania kopalin ze złóż 

nieobjętych własnością górniczą oraz zatwierdzanie 

projektów robót geologicznych.  

Systematyczna kontrola zakładów 

górniczych. 

W roku 2019 przeprowadzone zostały kontrole 

w czterech zakładach górniczych w zakresie 

przestrzegania warunków określonych w koncesji. 
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5. Promowanie dobrych praktyk 

rolniczych tj. praktykowanie 

odpowiednich płodozmianów 

przeciwerozyjnych, uprawa 

mechaniczna w poprzek stoku, 

rezygnowanie z używania nawozów 

sztucznych na rzecz nawozów 

naturalnych oraz ograniczenie 

stosowania środków ochrony roślin. 

Powiat nie uczestniczy bezpośrednio w realizacji 

tego zadania. Natomiast wspiera działania 

prowadzone przez inne podmioty poprzez takie 

działania jak: 

− udostępnianie sal konferencyjnych do celów 

szkoleniowych, 

− wspieranie organizowanych wystaw i pokazów, 

− rozpowszechnianie informacji. 
Propagowanie praktyk służących 

alkalizacji gleb. 

Rekultywacja i rewitalizacja terenów 

poprzemysłowych. 

Powiat uczestniczy w realizacji tego zadania poprzez 

wydawanie decyzji określających warunki i kierunki 

rekultywacji.  

Bieżąca aktualizacja rejestru 

zawierającego informacje dotyczące 

terenów zagrożonych ruchami 

masowymi ziemi oraz terenów, na 

których występują te ruchy. 

Na podstawie sporządzonych przez Państwowy 

Instytut Geologiczny kart rejestracyjnych osuwisk 

jest prowadzony rejestr terenów zagrożonych 

ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których 

te ruch występują.  

Cztery aktywne osuwiska są objęte stałym 

monitoringiem prowadzonym przez Państwowy 

Instytut Geologiczny. 

Stały monitoring obszarów 

zagrożonych ruchami masowymi 

ziemi. 

Zabezpieczanie terenów 

osuwiskowych i zapobieganie przed 

zniszczeniami powstałymi w wyniku 

oddziaływania procesów 

geodynamicznych. 

W roku 2019 powiat nie realizował przedsięwzięć 

związanych z zabezpieczaniem terenów osuwisk. 

6. 
Określanie warunków wytwarzania i 

przetwarzania odpadów w decyzja 

zezwalających na prowadzenie tej 

działalności. 

Starosta jako organ ochrony środowiska wydaje 

zezwolenia na wytwarzanie odpadów oraz 

zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów. 

W tych zezwolenia określane są warunki 

gospodarowania odpadami.  

Nadzór nad podmiotami 

gospodarczymi wytwarzającymi i 

gospodarującymi odpadami. 

W roku 2019 została przeprowadzona kontrola 

przestrzegania warunków określonych 

w pozwoleniu na wytwarzanie odpadów. 

7. Prowadzenie racjonalnej gospodarki 

leśnej. 

Zgodnie z ustawą o lasach Starosta prowadzi nadzór 

nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących 

własności Skarbu Państwa. W roku 2019 nadzór ten 

został zlecony na podstawie zawartych porozumień 

Nadleśniczemu Nadleśnictwa Limanowa, 

Nadleśniczemu Nadleśnictwa Stary Sącz oraz 

Dyrektorowi Gorczańskiego Parku Narodowego 

w zakresie wynikającym z terenu działania. 

W roku 2019 przyznano dotację na zakup 300 szt. 

sadzonek buka, 201 szt. sadzonek jodły i 432 szt. 

sadzonek sosny przeznaczonych na odnowienie 

drzewostanów zniszczonych na skutek okiści oraz 

gradacji kornika drukarza. 

W roku 2019 wykonano uproszczone plany 

urządzania lasów w gminach Słopnice i Jodłownik.   

Zalesianie nieużytków i gruntów 

porolnych oraz odnawiania 

zdegradowanych drzewostanów. 

Nadzór nad gospodarką leśną. 

Źródło: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego.  
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XIV. POMOC PRAWNA. 

 

1. Nieodpłatna Pomoc Prawna 

 

W Powiecie Limanowskim od 1 stycznia 2016 r. funkcjonuje system darmowej pomocy 

prawnej. Na naszym terenie znajduje się 5 punktów, w których porad udzielają radcowie prawni 

oraz adwokaci. Aby zapewnić mieszkańcom równy dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej, 

Powiat Limanowski zawarł porozumienia z trzema Gminami: Jodłownik,  Kamienica, Laskowa 

oraz z miastem Mszana Dolna, dzięki którym 4 punkty znajdują się w tych właśnie jednostkach 

samorządu. Jeden punkt jest w Starostwie Powiatowym w Limanowej. Nieodpłatna pomoc 

prawna udzielana jest w wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie. 

Zgodnie z ustawą,  Powiat w 2019 r. powierzył prowadzenie 3 punktów nieodpłatnej pomocy 

prawnej Stowarzyszeniu SURSUM CORDA, które zostało wyłonione w wyniku konkursu. 

Realizację całości zdania koordynuje i nadzoruje Wydział Organizacji i Zdrowia.  

Na ten cel, każdego roku Powiat Limanowski otrzymuje dotację od Wojewody 

Małopolskiego, która w 2019 r. wynosiła 313 020 zł.  

 

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. łącznie udzielono mieszkańcom powiatu prawie 1200 

nieodpłatnych porad prawnych. Z analizy kart wynika, że każda z nich trwała od kilkunastu 

minut do kilku godzin. Najczęściej dotyczyły one prawa spadkowego, rodzinnego oraz prawa 

pracy. Wspólnie z organizacją SURSUM CORDA powiat angażował się w promowanie, 

popularyzację oraz aktywne działanie na rzecz pomocy mieszkańcom w kwestiach prawnych. 

Prócz strony internetowej i facebooka, oraz gazetki „Wiadomości z Powiatu” Starostwa 

Powiatowego w Limanowej, informacja na ten temat była w lokalnych mediach (w także 

internetowych), stronach internetowych gmin powiatu limanowskiego. Organizacja 

pozarządowa ma założony profil na portalu społecznościowym Facebook „Nieodpłatna pomoc 

prawna – Powiat Limanowski” gdzie były zamieszczane materiały edukacyjno-informacyjne 

nt. punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. 

Ponadto wydrukowane zostało kilka tysięcy ulotek, na których były najważniejsze informacje 

dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej tzn. kto może skorzystać z porady, jakie gałęzie prawa, 

numery telefonów, godziny dyżurów w punktach, adres strony internetowej Ministerstwa 

Sprawiedliwości itp. Ulotki te zostały rozmieszczone po terenie powiatu limanowskiego 

w miejscach, które są często odwiedzane przez mieszkańców. 

 

Tabela 27 Lokalizacja i godziny dyżurów w punktach. 

Dni tygodnia Limanowa 

 

 

Starostwo 

Powiatowe 

ul. J. Marka 9 

34-600 

Limanowa 

Pokój nr 102 

tel. 3337 920 

(radcowie)  

Mszana 

Dolna 

 

Urząd Miasta  

ul. 

Piłsudskiego 

2 

34-730 

Mszana 

Dolna 

(wejście od 

strony 

parkingu 

policyjnego) 

tel. 3310 622 

wew. 222 

Kamienica 

 

 

(rynek, 

budynek 

biblioteki) 

 

tel.3323 192 

(radcowie) 

Laskowa 

 

 

Urząd Gminy 

Laskowa 

34 - 602 

Laskowa 643 

 

tel. 3300 210    

wew.49. 

(radcowie) 

Jodłownik  

 

 

34-620 

Jodłownik 

(budynek 

Punktu 

Informacji 

Turystycznej,  

obok Kościoła) 

tel. 504 823 862 

(radcowie) 
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(adwokaci) 

Poniedziałek 15:30 – 19:30 11.15-15.15 9.00-13.00 11.00-15.00 8.00-12.00 

Wtorek 15:30 – 19:30  14.00-18.00 9.00-13.00 15.00-19.00 14.00-18.00 

Środa 7:30- 11:30 10.15-14.15 9.00-13.00 15.00-19.00 9.00-13.00 

Czwartek 7:30-11:30 8.00-12.00 9.00-13.00 15.00-19.00 14.00-18.00 

Piątek 15:30 – 19:30 14.00-18.00 9.00-13.00 11.00-15.00 9.00-13.00 

Źródło: Wydział Organizacji i Zdrowia.  

 

 

Ponadto Stowarzyszenie prowadziło kampanię edukacyjną m.in. ponad 100 uczniów szkół 

z terenu powiatu limanowskiego było w Sądzie Rejonowym w Limanowej, gdzie mogli 

zobaczyć na czym polegają mediacje. 

 

 

 
 

2. Działalność Powiatowego Rzecznika ds. Konsumentów 

 

Podstawowymi formami działania Powiatowych (Miejskich) Rzeczników Konsumentów jest 

zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie 

ochrony interesów konsumentów oraz występowanie do przedsiębiorców. Rzecznik 

współdziała również z innymi instytucjami w zakresie ochrony konsumentów oraz udziela 

konsumentom pomocy na drodze sądowej. Poniższe wykresy przedstawiają liczbę udzielanych 

porad ustnych (osobiście i telefonicznie), spraw rozpatrywanych pisemnie, wystąpień, 

współdziałania z innymi instytucjami oraz pomocy na drodze sądowej w roku 2019 

w porównaniu do stanu z roku 2018.  



 
Rysunek 34 Porady ustne (osobiście i 

telefonicznie) 

 
Rysunek 35 Sprawy rozpatrywane 

pisemnie  

 

 
Rysunek 36 Wystąpienia 

 
Rysunek 37 Współdziałanie z innymi 

instytucjami  
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Rysunek 38 Pomoc na drodze sądowej 
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XV. PROMOCJA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA  
 

1. Promocja zdrowia 

 

Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym art. 4 ust. 1 pkt 2 Powiat wykonuje określone 

ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie promocji i ochrony 

zdrowia. 

 

W związku z tym dofinansował prowadzone przez Powiatową Stacją Sanitarno – 

Epidemiologiczną w Limanowej akcje promujące zdrowie wśród młodzieży: 

 

1. Powiatowy Konkurs Wiedzy o AIDS „Nie daj szansy AIDS” – 1 000 zł; 

2. „Zdrowie to Twój Skarb” – 500 zł; 

3. Program edukacji antytytoniowej wśród dzieci i młodzieży – 500 zł.  

 

Ponadto dzięki inicjatywie Komisji Zdrowa Powiat Limanowski przeprowadził Promocję 

zdrowia wśród mężczyzn Powiatu Limanowskiego w wieku od 50 do 70 lat. 

 

Rada Powiatu Limanowskiego przyjęła budżet na rok 2019 r. Została w nim zabezpieczona 

kwota w wysokości 30 000 zł na programy profilaktyki zdrowotnej. Podczas obrad Komisja 

Zdrowia Rady Powiatu Limanowskiego postanowiła przeznaczyć przedmiotowe środki na 

promocję zdrowia wśród mężczyzn Powiatu Limanowskiego w wieku od 50 do 70 lat, 

w ramach której zostały wykonane nieodpłatne badania stężenia markera PSA w surowicy krwi 

oraz przeprowadzona została kampania informacyjna dotycząca nowotworu gruczołu 

krokowego na terenie powiatu limanowskiego. Liczba diagnozowanych chorych z rakiem 

rośnie. Zarząd Powiatu podpisał umowę, dzięki której Powiat przekazał na ten cel Szpitalowi 

dotację celową w wysokości 30 000 zł  na wspomniana kampanię. Jak wynika z przekazanego 

rozliczenia dotacji przez Szpital wykonano 543 badania, a w tym aż 52 były powyżej normy. 

Być może, dzięki temu uratowane zostało kogoś zdrowie, a nawet życie.  

 

Z 30 000 zł wykorzystane zostało do końca 2019 roku 21 290 zł.  
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Szpital Powiatowy im. Miłosierdzia Bożego w Limanowej na realizację zadania „Utworzenie 

Centrum leczenia chorób osób w podeszłym wieku – Oddziału Geriatrycznego w Szpitalu 

Powiatowym w Limanowej im. Miłosierdzia Bożego” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 działanie 12.1. Infrastruktura 

Ochrony Zdrowia, Poddziałanie 12.1.3. Infrastruktura Ochrony Zdrowia o znaczeniu 

subregionalnym –spr z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pozyskał 

dofinansowanie w wysokości 7 204 701 zł. Całkowita wartość projektu wynosi: 

10 748 185,02 zł. Wkład własny Szpitala, czyli 3 543 484,35 zł zgodnie z decyzją Rady 

Powiatu Limanowskiego zabezpiecza w całości Powiat Limanowski.  

13 maja 2019 roku Dyrekcja Szpitala podpisała umowę z wykonawcą na realizację robót 

budowlanych w ramach projektu pn. "Utworzenie centrum  leczenia chorób osób w podeszłym 

wieku - Oddziału Geriatrycznego w Szpitalu Powiatowym w Limanowej im. Miłosierdzia 

Bożego". Przedmiotem podpisanej umowy jest przebudowa, rozbudowa i nadbudowa 

istniejącego budynku Bloku Operacyjnego o 2 kondygnacje w celu utworzenia poradni 

i oddziału geriatrycznego. Prace budowlane rozpoczęło się od robót związanych ze 

wzmocnieniem  fundamentów bloku, obłożenia słupów płytami ogniochronnymi w poziomie 

piwnic i parteru. Następnie prowadzone są prace remontowe w poziomie parteru (poziom II). 

Kolejnym etapem jest dobudowa szybu windowego, następnie nadbudowa bloku o dwie 

kondygnacje. Prace będą również obejmowały stolarkę i ślusarkę okienno-drzwiową, prace 

związane z instalacjami sanitarnymi, instalacją gazów medycznych, wentylacji oraz instalacje 

elektryczną nisko i wysokoprądową. W nowo wybudowanej części znajdować się będą 

pomieszczenia oddziału geriatrii i poradni geriatrycznej. Planuje się uruchomienie 64 łóżek na 

oddziale, które będą w dużej mierze odciążeniem dla funkcjonującego Oddziału Chorób 

Wewnętrznych, na którym przebywa ok. 70% pacjentów ze schorzeniami geriatrycznymi. 

W ramach projektu przewidziany jest również zakup specjalistycznego sprzętu, tworzącego 

niezbędne wyposażenie nowego oddziału, a także stworzenie sali gimnastycznej i sali 

fizykoterapeutycznej kinezyterapii. Diagnostyka osób korzystających z nowego oddziału 

odbywać się będzie w istniejących już pracowniach i poradniach limanowskiego szpitala. 

Podejmując przedmiotową uchwałę Rada Powiatu upoważniła Zarząd Powiatu do podpisania 

umowy, która szczegółowo określiła warunki udzielenia dotacji celowej oraz zasady 

rozliczenia środków. Wstępnie planowane było, że wydatki będą kształtować się następująco: 

• w 2019 r. – 1 330 664 zł;  

• w 2020 r. – 1 618 754,35 zł;  

• w 2021 r. – 594 066 zł.   

6 lutego 2020 r. Zarząd Powiatu zaakceptował rozliczenie dotacji w wysokości 278 421,66 zł 

za rok 2019. Zaplanowana na 2019 r. kwota nie została w całości wykorzystana, że względu na 

fakt, iż były opóźnienia w pracach budowlanych. Dyrektor Szpitala im. Miłosierdzia Bożego 

w Limanowej przedłożył nowy harmonogram planowanych wydatków w związku z realizacją 

ww. zadania i wygląda on następująco: 

• w 2020 r. –2 799 506,37 zł, 

• w 2021 r. – 465 556,32 zł. 

Po korekcie wkład własny Szpitala Powiatowego zabezpieczany przez Powiat Limanowski 

kształtuje się następująco: 

• 2019 r. – 278 421,66 zł, 

• w 2020 r. –2 799 506,37 zł, 

• w 2021 r. – 465 556,32 zł, 

co łącznie daje kwotę  3 543 484,35 zł.  
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Ponadto w 2019 r. Szpital Powiatowy im. Miłosierdzia Bożego w Limanowej zakupił dwa 

nowoczesne ambulansy.  Dofinansowanie zakupu pierwszej z karetek w wysokości 400 000 

zł zostało przyznane w ramach realizowanego przez Ministerstwo Zdrowia „Programu 

wymiany ambulansów”. Zakup drugiej karetki był możliwy dzięki dofinansowaniu 

z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wsparcie w wysokości 100 000 zł przekazał 

Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik. Pozostała kwota 200 000 zł została pokryta ze środków 

budżetu Powiatu Limanowskiego.  

  

 
 

 

Również w 2019 r. Powiat Limanowski otrzymał dofinansowanie w wysokości 1 miliona 

złotych od premiera Mateusza Morawieckiego z rezerwy celowej budżetu państwa na zakup 

nowego tomografu komputerowego dla Szpitala Powiatowego w Limanowej. Urządzenie to 

zastąpiło tomograf, którym szpital dysponował od 2011 roku i którym corocznie 

wykonywanych było średnio 8,5 tysiąca badań. Łączny koszt zakupu nowego tomografu 

komputerowego wyniósł 1 312 264,29 zł. Decyzją Rady Powiatu Limanowskiego -z budżetu 

powiatu – przeznaczono na dofinansowanie zakup w/w tomografu 204 000 zł. 
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Z inicjatywy Komisji Zdrowia Rady Powiatu Limanowskiego wspólnie ze Starostwem 

Powiatowym w  Limanowej zorganizowano akcję informacyjną skierowaną do kobiet 

mających problem z nietrzymaniem moczu. Bardzo dużo Mieszkanek Powiatu Limanowskiego 

nie wie, że dzisiejsza medycyna, w wielu przypadkach, daje możliwości zupełnego powrotu do 

zdrowia. Dla wielu kobiet jest to bardzo wstydliwy problem, o którym nie chcą lub nie potrafią 

rozmawiać.  

W ramach akcji do wszystkich ośrodków zdrowia, w ramach których działa poradnia 

ginekologiczna, dostarczono plakaty informacyjne; poproszono o rozdawanie przez położne 

środowiskowe (z Poradni „K”) ankiet i materiałów edukacyjnych, kierowanie pacjentki po 

weryfikacji lekarza Poradni „K” do zabiegu operacyjnego lub do Poradni konsultacyjnej „K” 

w Szpitali Powiatowym.  

Działania te pomogły zmienić życie, jego standard, wielu Mieszkanek Powiatu 

Limanowskiego. Akacja została przeprowadzona bez angażowania środków powiatu. 

Wszystkie materiały dostarczył Przewodniczący Komisji Zdrowia.  
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2. Domy Pomocy Społecznej 

 

Na terenie Powiatu Limanowskiego funkcjonuje łącznie pięć domów pomocy społecznej, 

z których cztery przeznaczone są dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz jeden dla osób 

somatycznie chorych. Dwa domy pomocy społecznej tj. DPS w Kasinie Wielkiej oraz  DPS 

w Rabie Niżnej prowadzone są przez organizacje pozarządowe na podstawie zleconego zadania 

przez Powiat Limanowski. 

Wszystkie domy funkcjonujące na terenie powiatu posiadają zezwolenie Wojewody oraz 

bezterminowy wpis do właściwego rejestru prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego. 

Podstawowym celem domów jest zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki 

i zaspokojenie niezbędnych potrzeb na poziomie obowiązującego standardu oraz umożliwienie 

korzystania ze świadczeń przysługujących z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.  

Domy zapewniają swoim podopiecznym przede wszystkim:  

− całodobową opiekę pielęgnacyjną,  

−  pomoc lekarską,  

− pomoc pracownika socjalnego, 

− rehabilitację i fizykoterapię,  
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− pomoc duszpasterską,  

− pomoc psychologiczną,  

− możliwość uczestniczenia w zajęciach terapii zajęciowej,  

− pomoc w kontaktach z rodziną,  

− wyjazdy integracyjne.  

Domy pomocy społecznej funkcjonujące na terenie Powiatu Limanowskiego posiadają 

łącznie 363 miejsca statutowe w tym : 

1. Dom Pomocy Społecznej w Limanowej, ul. Witosa 24/26, 34-600 Limanowa - 60 

2. Dom Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej, ul. Rakoczego 9, 34-730 Mszana Dolna 

– 48  

3. Dom Pomocy Społecznej w Szczyrzycu, 34-623 Szczyrzyc 182  - 99, 

4. Dom Pomocy Społecznej w Rabie Niżnej,  Raba Niżna 1, 34-730 Mszana Dolna – 90 

5. Dom Pomocy Społecznej w Kasinie Wielkiej, 34-741 Kasina Wielka 448 – 66. 

  

W 2019 roku wpłynęło 70 wniosków o umieszczenie osób w domach pomocy społecznej 

i wydano 51 decyzji o umieszczeniu.  

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 32/2019 Starosty Limanowskiego z dnia 15 lutego 2019 roku 

miesięczny koszt utrzymania 1 mieszkańca w roku 2019 wynosił: 

− w Domu Pomocy Społecznej w Limanowej, ul. Witosa 24/26 – 3 871,00 zł, 

− w Domu Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej, ul. Rakoczego 9 – 3 867,00 zł, 

− w Domu Pomocy Społecznej w Szczyrzycu 182 – 3 553,00 zł, 

− w Domu Pomocy Społecznej w Rabie Niżnej 1 – 3 226,00 zł,  

− w Domu Pomocy Społecznej w Kasinie Wielkiej 448 – 3 827,00 zł. 

 

3. Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi  

 

Celem głównym Programu jest zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców powiatu oraz 

budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy administracją publiczną a organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy. Współpraca mogła 

przybierać formy pozafinansowe i finansowe. 

 

Do form współpracy pozafinansowej należało:  

Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu 

zharmonizowania tych kierunków, odbywało się w szczególności poprzez: 

publikowanie ważnych informacji dla podmiotów Programu na stronie internetowej Powiatu 

Limanowskiego oraz tablicach ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Limanowej, 

możliwość udziału przedstawicieli podmiotów Programu w sesjach Rady Powiatu 

Limanowskiego.  

Konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności 

statutowej podmiotów Programu odbywało się w szczególności  poprzez: 

informowanie podmiotów Programu na stronie internetowej Powiatu Limanowskiego 

o planowanych sesjach Rady Powiatu oraz komisji Rady Powiatu,  

udostępnienie druków projektów uchwał na stronie internetowej Powiatu Limanowskiego.  

Tworzenie wspólnych zespołów zadaniowych o charakterze doradczym i inicjatywnym.  

Inne formy współpracy obejmowały w szczególności: 

udzielenie pomocy przy organizowaniu spotkań otwartych przez podmioty Programu, których 

tematyka wiązała się z Programem, np. poprzez możliwość nieodpłatnego udostępnienia sal, 

środków technicznych itp., 

https://pcpr-limanowa.pl/wp-content/uploads/2019/07/ZARZ%C4%84DZENIE.pdf
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udzielanie pomocy w procesie opracowywania oraz realizacji programów mających na celu 

pozyskiwanie środków finansowych na realizację zadań publicznych z innych źródeł niż 

dotacja z budżetu Powiatu Limanowskiego, 

organizację lub współudział Powiatu Limanowskiego w organizacji szkoleń, konferencji, 

forum wymiany doświadczeń, w celu podniesienia sprawności funkcjonowania organizacji. 

 

Do form współpracy finansowej należało zlecanie realizacji zadań poprzez: 

1. Powierzanie wykonywania własnych zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na 

finansowanie ich realizacji,  

2. Wspieranie wykonywania własnych zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji na 

dofinansowanie ich realizacji. 

3. zlecanie realizacji zadań publicznych w trybie art. 19 a ustawy. 

Zadania priorytetowe ustalone na rok 2019, które mogły być zlecane do realizacji organizacjom 

pozarządowym:  

1. W dziedzinie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym: promocji zatrudnienia i aktywizacji 

zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, 

2. W dziedzinie kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego: 

− wspieranie edukacji kulturalnej i artystycznej dzieci i młodzieży, 

− ochrony dziedzictwa regionalnego i narodowego oraz kultury ludowej, 

− wspieranie przedsięwzięć mających na celu prezentację dorobku artystycznego 

i kulturalnego regionu.  

3. W dziedzinie kultury fizycznej: przedsięwzięć dotyczących upowszechniania sportu 

poprzez organizację imprez sportowych.  

4. W dziedzinie turystyki: działań na rzecz informacji turystycznej w Powiecie.  

5. W dziedzinie ochrony i promocji zdrowia: prowadzenie działań w zakresie promocji 

zdrowego trybu życia, w szczególności wśród dzieci i młodzieży.  

6. W dziedzinie edukacji ekologicznej: propagowanie edukacji ekologicznej 

oraz wspieranie działań służących ochronie środowiska i ochronie przyrody. 

7. W dziedzinie pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 

oraz wspierania osób niepełnosprawnych: prowadzenia domów pomocy społecznej 

oraz placówki opiekuńczo-wychowawczej. 

8. W dziedzinie porządku i bezpieczeństwa publicznego, przeciwdziałania patologiom 

społecznym oraz ratownictwa i ochrony ludności: 

− organizacja turniejów wiedzy oraz turniejów plastycznych w zakresie zagrożeń 

i sytuacji kryzysowych,  

− organizacja wiedzy w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, 

− organizacja doskonalenia sprawności służb ratowniczych (zawody jednostek 

OSP), 

− organizacja dorocznych ćwiczeń Powiatowego Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego z udziałem wszystkich jednostek włączonych do Krajowego 

Systemu Ratowniczo Gaśniczego. 

− współudział w akcjach propagujących unikanie uzależnień oraz przemocy 

w rodzinie.  

9. W dziedzinie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej:  

− nieodpłatna pomoc prawna na rzecz osób fizycznych, 

− edukacja prawna. 

 

 

 



Raport o stanie Powiatu Limanowskiego za 2019 rok 

105 
 

4. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w Powiecie Limanowskim” 

 

W ramach zapewnienia trwałości projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 

w Powiecie Limanowskim” w ramach 8 Działania 8.3 POIG - „Przeciwdziałanie wykluczeniu 

cyfrowemu – eInclusion” zapewniono świadczenie usługi dostępu do sieci Internet dla 63 

miejsc dostępowych na terenie Powiatu Limanowskiego w 2019 roku. 

 

5. Programy realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej 

 

1) „Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Limanowskiego 

na lata: 2015 – 2020” 

 

 Wychodząc naprzeciw potrzebom osób z niepełnosprawnością Rada Powiatu 

Limanowskiego Uchwałą Nr III/35/15 z dnia 28 stycznia 2015 r. przyjęła „Program Działań na 

Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Limanowskiego na lata 2015 – 2020”.  

 Głównym celem Programu jest integracja społeczna osób niepełnosprawnych poprzez 

stworzenie odpowiednich warunków życia oraz zwiększenie dostępu do rehabilitacji społecznej 

i zawodowej. Osiągnięcie celu głównego możliwe jest dzięki realizacji następujących celów 

szczegółowych. 

 

Cel nr 1: Wzmocnienie działań profilaktycznych oraz rozwój systemu informacyjnego dla 

osób niepełnosprawnych. 

W ramach realizacji powyższego celu podejmowano następujące działania: 

− Przeprowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych na rzecz osób  

z niepełnosprawnością w tym prowadzenie wykładów, dyskusji i projekcji filmów 

o profilaktyce zdrowotnej – przeprowadzono 1 konferencję, w której udział wzięły 74 

osoby. W ramach konferencji zorganizowano indywidualne konsultacje specjalistów: 

dietetyka, pracowników Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania 

o Niepełnosprawności, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego, 

Powiatowego Urzędu Pracy, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowego 

Rzecznika Konsumentów.  

− Rozpowszechnianie materiałów informacyjnych w formie ulotek, czasopism, plakatów, 

broszur dotyczących problematyki niepełnosprawności i praw osób niepełnosprawnych 

– udostępniono 670 szt. materiałów. 

− Organizacja spotkań osób niepełnosprawnych i ich rodzin w celu omawiania 

problemów związanych z niepełnosprawnością – zorganizowano 1 spotkanie dla 

niepełnosprawnych i ich rodzin. 

− Dostosowanie i aktualizowanie stron internetowych do potrzeb osób 

niepełnosprawnych – dostosowano 1 stronę internetową. 

 

Cel nr 2: Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych w dostępie do rynku pracy. 

W ramach realizacji powyższego celu podejmowano następujące zadania: 

− Promowanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy –  wydano 

1 publikację nt. oferty działań dla osób niepełnosprawnych oraz zorganizowano 2 

spotkania informacyjne dla pracodawców oraz dla osób niepełnosprawnych. 

− Rozwijanie usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego dla osób 

niepełnosprawnych oraz działań ukierunkowanych na zwiększenie aktywności 

w poszukiwaniu pracy przez osoby niepełnosprawne – 279 osób niepełnosprawnych 

objęto usługami z zakresu pośrednictwa pracy, 59 osób usługami z zakresu poradnictwa 

zawodowego oraz 3 osoby usługami z zakresu technik poszukiwania pracy.  
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− Wspieranie działań na rzecz tworzenia miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych – 100 

osób niepełnosprawnych podjęło zatrudnienie, utworzono 29 miejsc pracy dla osób 

niepełnosprawnych. Na to zadanie wydano 300 000 zł.  

− Podnoszenie kwalifikacji osób niepełnosprawnych zgodnie z  potrzebami rynku pracy 

– 7 osób niepełnosprawnych ukończyło szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe. 

Na to zadanie wydano 5 840 zł. 

− Wspieranie podejmowania działalności gospodarczej przez osoby niepełnosprawne – 1 

osoba niepełnosprawna otrzymała pomoc na podjęcie działalności gospodarczej. Na ten 

cel wydano 19 000 zł. 

− Realizacja programów aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych finansowanych 

ze środków krajowych i unijnych – 25 osób niepełnosprawnych uczestniczyło w 

programach aktywizacji, 25 osób niepełnosprawnych zostało objęte różnymi formami 

aktywizacji zawodowej. Na to zadanie przeznaczono kwotę 209 000 zł.  

− Podnoszenie kwalifikacji osób zatrudnionych w instytucjach realizujących zadania na 

rzecz osób niepełnosprawnych oraz doskonalenie współpracy z instytucjami 

zajmującymi się problematyką aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych – 

przeszkolono 1 pracownika PUP.  

 

Cel nr 3: Wsparcie osób niepełnosprawnych i ich rodzin w zaspakajaniu podstawowych 

potrzeb. 

W ramach realizacji powyższego celu podejmowano następujące zadania: 

− Prowadzenie orzecznictwa pozarentowego – wydano 1 800 orzeczeń. 

− Bezpłatne prowadzenie usług psychologiczno – prawno – socjalno – rodzinnych –  

udzielono 51 porad. 

− Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się 

i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych – 

84 osoby otrzymały pomoc w likwidacji barier, a łączna kwota udzielonego 

dofinansowania opiewała na kwotę 165 775,19 zł.  

− Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne 

i środki pomocnicze – 1 313 osób otrzymało pomoc, a kwota udzielonego 

dofinansowania wyniosła 783 723,39 zł. 

− Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych – 70 osób skorzystało z 

dofinansowania, w tym 33 opiekunów otrzymało pomoc, natomiast kwota 

udzielonego dofinansowania wyniosła 69 035 zł. 

− Dofinansowanie imprez sportowych, kulturalnych, rekreacyjnych i turystycznych 

osób niepełnosprawnych i osób starszych – zorganizowano 5 imprez, a kwota 

udzielonego dofinansowania to 5 000,00 zł. 

− Wydawanie kart parkingowych oraz legitymacji osobom niepełnosprawnym 

uprawniających do korzystania z ulg i uprawnień – wydano 347 kart parkingowych 

oraz 424 legitymacje. 

− Realizacja programu „Aktywny samorząd” oraz projektów unijnych na rzecz osób 

niepełnosprawnych – 52 osoby otrzymały dofinansowanie, a łączna kwota 

udzielonego dofinansowania wyniosła 161 210,89 zł. 

 

Cel nr 4: Zapewnienie środowiskowego wsparcia i pomocy osobom niepełnosprawnym i ich 

rodzinom oraz osobom zagrożonym niepełnosprawnością. 

W ramach realizacji powyższego celu podejmowano następujące działania: 

− Umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w  warsztatach terapii 

zajęciowej – 60 osób uczestniczyło w 1 warsztacie terapii zajęciowej. Na to 
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przedsięwzięcie wydatkowano 1 206 400,00 zł. W ramach porozumień zawartych 

z innym powiatem wydatkowano kwotę 18 138,08 zł. 

− Zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej – funkcjonowało 5 domów pomocy 

społecznej o statutowej liczbie mieszkańców domów pomocy społecznej wynoszącej 

363. Na to zadanie przeznaczono 2 145 934 zł. 

− Umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w środowiskowych domach 

samopomocy – z tej formy wsparcia skorzystało 60 osób w dwóch środowiskowych 

domach samopomocy. Zawarto dwa porozumienia na zapewnienie usług mieszkańcom 

Powiatu Limanowskiego świadczonych przez inne powiaty. 

− Szkolenia pracowników pomocy społecznej w zakresie problematyki 

niepełnosprawności – zorganizowano 4 szkolenia, w którym wzięły udział 4 osoby.  

− Wydawanie kart parkingowych dla placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją 

i edukacją osób niepełnosprawnych – wydano 2 karty parkingowe. 

− Działalność Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych jako 

organu opiniująco – doradczego – wydano 2 opinie.  

 

2) „Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy 

oraz promujący prawidłowe metody wychowawcze  w rodzinach zagrożonych 

przemocą Powiatu Limanowskiego na lata 2014 – 2019” 

 

W 2019 r. skutecznie zapobiegano i wykrywano występowanie zjawiska przemocy na terenie 

Powiatu Limanowskiego poprzez realizację „Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy oraz promującego prawidłowe metody 

wychowawcze w rodzinach zagrożonych przemocą Powiatu Limanowskiego na lata 2014 – 

2019” przyjętego Uchwałą Nr XXIX/306/14 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 26 lutego 

2014 r. Program określają zaplanowane, długoterminowe działania prowadzone wśród 

społeczności lokalnej. 

 Główne cele programu opisano poniżej. 

 

Cel nr 1: Edukacja rodziców w zakresie stosowania właściwych metod wychowawczych, 

udzielanie wsparcia i pomocy w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach. 

W ramach realizacji powyższego celu podejmowano następujące zadania: 

− Organizowanie konferencji/spotkań mających na celu poszerzenie wiedzy w zakresie 

właściwych metod wychowawczych oraz wymianę doświadczeń z zakresu 

rozpoznawania i zwalczania przemocy –  odbyły się 2 spotkania i 1 konferencja. 

 

Cel nr 2: Edukacja dzieci i młodzieży pod kątem sposobów radzenia sobie ze stresem 

i agresją własną oraz rówieśników, nauka właściwych wzorów zachowań i reagowania 

na przemoc oraz konsekwencji stosowania przemocy, metod zapobiegania i prewencji. 

W ramach realizacji powyższego celu podejmowano następujące działania: 

− Wspieranie i promocja różnych form zachowań nieagresywnych oraz walki ze 

zjawiskiem przemocy w środowisku dzieci i młodzieży – opracowano 2 ulotki 

i 1 publikację. 

− Stworzenie i realizacja innowacyjnych projektów/programów szkolnych dotyczących 

profilaktyki i przeciwdziałania przemocy w szkole  i rodzinie np. projekt „niebieska 

skrzynka”, projekt „niebieski dzień” czy „niebieska lekcja” – przeprowadzono 25 

spotkań, w których wzięło udział 409 osób. 

− Organizowanie konkursów o tematyce przeciwdziałania przemocy w szkołach, 

placówkach wychowawczych, rodzinach (np. konkursy plastyczne, konkursy na 

http://www.pcpr-limanowa.pl/pliki/przogram-przec-przemocy-i-ochrony-ofiar.pdf
http://www.pcpr-limanowa.pl/pliki/przogram-przec-przemocy-i-ochrony-ofiar.pdf
http://www.pcpr-limanowa.pl/pliki/przogram-przec-przemocy-i-ochrony-ofiar.pdf
http://www.pcpr-limanowa.pl/pliki/przogram-przec-przemocy-i-ochrony-ofiar.pdf
http://www.pcpr-limanowa.pl/pliki/przogram-przec-przemocy-i-ochrony-ofiar.pdf
http://www.pcpr-limanowa.pl/pliki/przogram-przec-przemocy-i-ochrony-ofiar.pdf
http://www.pcpr-limanowa.pl/pliki/przogram-przec-przemocy-i-ochrony-ofiar.pdf
http://www.pcpr-limanowa.pl/pliki/przogram-przec-przemocy-i-ochrony-ofiar.pdf
http://www.pcpr-limanowa.pl/pliki/przogram-przec-przemocy-i-ochrony-ofiar.pdf
http://www.pcpr-limanowa.pl/pliki/przogram-przec-przemocy-i-ochrony-ofiar.pdf
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najlepszy spot reklamowy, ulotkę informacyjną itp. – zorganizowano 1 konkurs, 

w których udział wzięło 338 osób.  

 

Cel nr 3: Edukacja społeczna i promocja zachowań społecznych wolnych od przemocy, 

promowanie właściwych postaw rodzicielskich. 

 

W ramach realizacji powyższego celu podejmowano następujące zadania: 

− Opracowanie materiałów (ulotek, artykułów) na temat prewencji oraz sposobów 

reagowania na przemoc w rodzinie – rozdysponowano 80 szt. ulotek oraz materiałów 

edukacyjnych.  

− Współpraca z lokalnymi mediami w celu promowania działań zapobiegawczych 

występowaniu przemocy – opublikowano 32 artykuły w lokalnych mediach. 

− Organizowanie spotkań otwartych, ogólnodostępnych dla instytucji, społeczności 

w Powiecie Limanowskim o tematyce związanej z szeroko pojętą przemocą – 

zorganizowano 1 spotkanie, w którym udział wzięło 48 osób. 

 

Cel nr 4: Współpraca instytucji na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy 

w rodzinie. 

W ramach realizacji powyższego celu podejmowano następujące zadania: 

− Organizowanie szkoleń i spotkań dla pracowników instytucji realizujących zadania 

w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz udział pracowników instytucji 

działających na rzecz osób uwikłanych w przemoc – odbyło się 13 spotkań w ramach 

dwóch grup wsparcia. 

 

Cel nr 5: Pomoc, wsparcie dla osób uwikłanych w przemoc w rodzinie. 

W ramach realizacji powyższego celu podejmowano następujące zadania: 

− Poradnictwo specjalistyczne (diagnoza, profilaktyka, pomoc psychologiczna, socjalna 

i prawna), w razie konieczności prowadzenie mediacji rodzinnych – udzielono 273 

porady. 

− Zapewnienie noclegu osobom doświadczającym przemocy czy będących w innej 

sytuacji kryzysowej – w ramach tej pomocy 16 osób skorzystało z noclegu. 

− Promowanie samopomocowych form wsparcia rodzinom doświadczającym – 17 osób 

uczestniczyło w samopomocowych formach wsparcia rodzin doświadczających 

przemocy. 

 

3) „Program Korekcyjno – Edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie 

Powiatu Limanowskiego na lata 2014 – 2019” 

 

Uchwałą Nr XXIX/307/14 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 26 lutego 2014 r. 

przyjęto do realizacji „Program Korekcyjno – Edukacyjny dla osób stosujących przemoc 

w rodzinie Powiatu Limanowskiego na lata 2014 – 2019”. 

W 2019 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej realizowało program 

korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Prowadzono działania 

informacyjno – edukacyjne i aktywizujące wśród mieszkańców Powiatu Limanowskiego. 

Pracowano z rodzinami dotkniętymi przemocą. Podejmowano stanowcze kroki w związku 

z przeciwdziałaniem przemocy domowej poprzez inicjowanie konkretnych działań wobec 

sprawców. Współpraca z ośrodkami pomocy społecznej, Zespołami Interdyscyplinarnymi, 

Zespołem Kuratorów Sądowych, Komendą Powiatową Policji w Limanowej. Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej przedstawiło szczegółowe informacje o miejscu 

i terminach realizacji w/w programu do Prezesa Sądu Rejonowego w Limanowej, Wydziału III 
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Rodzinnego i Nieletnich, Wydziału II Karnego oraz Prokuratury w Limanowej celem podjęcia 

przez te instytucje działań  zachęcających osoby stosujące przemoc do udziału w programie. 

Program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie w 2019 r. 

realizowano w oparciu o edukację ukierunkowaną na: 

− uświadomienie sprawcy czym jest przemoc, 

− uzyskanie przez niego świadomości własnych zachowań przemocowych wobec bliskich, 

− rozpoznanie przez niego sygnałów ostrzegawczych zapowiadających zachowania 

przemocowe, 

− opracowanie „planu bezpieczeństwa” zapobiegającemu użyciu siły i przemocy, 

− nabycie nowych umiejętności służących rozwiązywaniu konfliktów, sporów w rodzinie 

bez użycia agresji, 

− naukę umiejętności partnerskiego układania stosunków w rodzinie, uczenie się korzystania 

z pomocy innych, 

− naukę umiejętności konstruktywnego wyrażania uczuć. 

 

Założeniem programu było przeprowadzenie sesji indywidualnych i grupowych: 

− sesje grupowe – w trakcie 60 – godzinnych spotkań grupowych prowadzona była praca 

korekcyjno – edukacyjna z uczestnikami programu. Zajęcia grupowe w ramach 

programu prowadzono od września do grudnia 2019 r. Spośród 16 osób, które się 

zgłosiły, w zajęciach uczestniczyło 11 osób, w tym 1 osoba uczestniczyła tylko raz 

w warsztatach i 1 osoba wzięła udział w spotkaniach tylko dwa razy. Przyczyną tego 

był brak możliwości udziału w programie wynikający z podejmowanej pracy 

zarobkowej lub innych przyczyn osobistych.  

− sesje indywidualne – w okresie od września 2019 r. do grudnia 2019 r. zorganizowano 

20 spotkań indywidualnych. Przeprowadzono 1 spotkanie małżeńskie. Rozmowy 

odbyto pod kątem zmian jakie dokonały się w życiu osób w związku z uczestnictwem 

w programie. Przepracowano temat zasad komunikacji interpersonalnej, dokonano 

analizy bodźców i reakcji emocjonalnych. Omówiono aktualne relacje z rodziną 

i bliskimi. 

 

4) „Program Rozwoju Pieczy Zastępczej Powiatu Limanowskiego na lata 2018 – 

2020” 

 

W 2019 r.  kontynuowano realizowanie „Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 

2018 – 2020” przyjętego Uchwałą Nr XXV/256/18 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 

6 marca 2018 r., którego celem nadrzędnym jest „Propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego 

oraz rozwój pieczy zastępczej dążącym zapewnienia dzieciom opieki i wychowania 

w warunkach zbliżonych do rodziny naturalnej”. Ponadto Program uwzględnia realizację celów 

i działania, które przywrócą prawidłowe funkcjonowanie rodzin biologicznych, a dziecku 

umożliwią szybki powrót do środowiska rodzinnego. 

 

Cel nr 1: Pozyskanie jak największej liczby kandydatów do pełnienia funkcji rodziny 

zastępczej. 

W ramach realizacji powyższego celu podejmowano następujące zadania: 

− Prowadzenie szerokiej akcji informacyjnej o formach rodzicielstwa zastępczego oraz 

szerzenie jego idei – odbyły się 3 kampanie informacyjne, ukazały się 2 artykuły 

i stworzono 1 materiał promocyjny. 

− Szkolenie i kwalifikowanie kandydatów do pełnienia funkcji niezawodowej rodziny 

zawodowej – przeszkolono 5 kandydatów. 
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Cel nr 2: Wzmocniony system opieki nad dzieckiem i rodziną. 

W ramach realizacji powyższego celu podejmowano następujące działania: 

− Prowadzenie rejestru danych o osobach zakwalifikowanych do pełnienia funkcji 

rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej, rodzinnego domu dziecka oraz 

przekazywanie go na bieżąco do wiadomości Sądu – zakwalifikowano 5 osób do 

pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka. 

− Wspieranie rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka poprzez 

pomoc wolontariuszy – pracę w tym zakresie podjęło 12 wolontariuszy. 

− Zapewnienie opieki nad dzieckiem w sytuacji korzystania z prawa do czasowego 

niesprawowania opieki nad dzieckiem przez osoby pełniące funkcję rodziny zastępczej 

zawodowej lub prowadzących rodzinny dom dziecka – 2 rodzinom udzielono wsparcia 

poprzez rodziny pomocowe. 

− Organizowanie specjalistycznych szkoleń mających na celu podniesienie umiejętności 

i kwalifikacji rodzin zastępczych – zorganizowano 3 szkolenia. 

− Prowadzenie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych z terenu Powiatu Limanowskiego 

– 8 osób wzięło udział w 10 spotkaniach grupy wsparcia. 

− Organizowanie i prowadzenie poradnictwa psychologicznego, socjalnego, rodzinnego, 

pedagogicznego oraz prawnego dla rodzin zastępczych i dzieci w nich umieszczonych, 

udzielono 13 porad dla 12 osób. 

− Zapewnienie pomocy poprzez pracę koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej – 59 

rodzin skorzystało z pomocy. 

− Integracja środowiska rodzin zastępczych poprzez organizację spotkań 

okolicznościowych – zorganizowano 3 spotkania. 

− Wypłacanie świadczeń pieniężnych oraz wynagrodzeń rodzinom zastępczym oraz 

prowadzącym rodzinny dom dziecka – wypłacono 2 792 świadczenia dla: 4 rodzin 

zawodowych (w tym 1 pogotowia rodzinnego), 2 rodzinnych domów dziecka, 36 rodzin 

niezawodowych, 34 rodzin spokrewnionych, 4 rodzin pomocowych). 

 

Cel nr 3: Krótki czas pobytu dzieci w pieczy zastępczej oraz uregulowanie ich sytuacji 

prawnej. 

W ramach realizacji powyższego celu podejmowano następujące zadania: 

− Terminowe składanie wniosków do Sądu wraz z uzasadnieniem o wszczęcie z urzędu 

postępowania o wydanie zarządzeń wobec dziecka celem uregulowania jego sytuacji 

prawnej – odbyło się 12 postępowań wszczętych z urzędu, celem uregulowania sytuacji 

prawnej dziecka i 3 dzieciom uregulowano sytuację prawną. 

− Współpraca z pracownikami socjalnymi, asystentami rodziny, ośrodkami adopcyjnymi, 

Sądem i innymi instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny –  sporządzono 

211 planów pomocy dziecku opracowanych we współpracy z asystentem rodziny – 

dokonano 211 ocen sytuacji dziecka z udziałem asystenta rodziny/pracownika 

socjalnego, 3 dzieci powróciła do rodzin biologicznych.  

 

Cel nr 4: Wspieranie procesu usamodzielniania się osób opuszczających pieczę 

zastępczą. 

W ramach realizacji powyższego celu podejmowano następujące działania: 

− Pomoc w tworzeniu programów usamodzielnień wychowanków rodzin zastępczych 

i placówek, monitorowanie ich realizacji i dostosowanie do aktualnych potrzeb – 

realizowano 9 programów usamodzielnienia. 

− Prowadzenie mieszkania chronionego dla osób potrzebujących, w tym dla 

usamodzielnianych wychowanków – prowadzono 1 mieszkanie chronione. 
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− Udzielanie wsparcia psychologicznego, socjalnego i  prawnego usamodzielnianym 

wychowankom pieczy zastępczej – 9 osobom udzielono 9 porad. 

− Zapewnienie wsparcia finansowego na kontynuowanie nauki oraz na usamodzielnienie 

i zagospodarowanie – 23 osobom przyznano pomoc finansową na łączną kwotę 106 923 

zł. 

− Zapewnienie regularnych dyżurów koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej mających 

na celu wsparcie i pomoc usamodzielnianym wychowankom – zorganizowano 49 

dyżurów. 

 

Cel nr 5: Zaangażowanie i współpraca rodziców biologicznych dzieci umieszczonych 

w pieczy zastępczej. 

W ramach realizacji powyższego celu podejmowano następujące zadania: 

− Motywowanie rodziców biologicznych do dobrowolnego wpłacania alimentów na rzecz 

dzieci objętych pieczą zastępczą – dobrowolnie wpłacono 122 alimenty przez 

13 rodziców. 

− Wnioskowanie do Sądu o zasądzenie alimentów na rzecz dzieci objętych pieczą 

zastępczą – wydano 7 wyroków dotyczących ustalenia alimentów. 

− Podejmowanie działań na rzecz przywracania więzi rodzinnych poprzez umożliwienie 

spotkań rodziców biologicznych z dzieckiem na terenie Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie – zorganizowano 113 spotkań, z czego odbyło się 81. 

− Umożliwienie rodzicom biologicznym uczestnictwa w posiedzeniach zespołu ds. oceny 

sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej – odbyło się 65 posiedzeń 

zespołu ds. oceny sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej z udziałem 

rodziców biologicznych. 

 

5) „Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie 

Limanowskim na lata 2017 – 2023” 

 

 Uchwałą Nr XVIII/180/17 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 1 lutego 2017 r. 

przyjęto do realizacji „Powiatową Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych 

w Powiecie Limanowskim na lata 2017 – 2023”. Dokument ten nakłada na Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Limanowej obowiązek koordynowania działań jednostek realizujących 

program oraz monitorowanie i dokonywanie oceny jego realizacji co najmniej raz do roku. 

Misją określoną w Strategii jest: Polityka społeczna Powiatu Limanowskiego kluczem do 

lepszych perspektyw. 

 Obszary działań polityki społecznej Powiatu Limanowskiego na lata 2017 – 2023 oraz 

cele strategiczne opisano poniżej.  

 

Obszar I. Wsparcie osób z niepełnosprawnością i osób starszych 

 

Cel nr 1: Poprawa funkcjonowania osób z niepełnosprawnością i osób starszych 

wymagających wsparcia. 

W ramach realizacji powyższego celu podejmowano następujące zadania: 

− Likwidacja barier architektonicznych, technicznych, w komunikowaniu się – 84 

osobom udzielono dofinansowania na łączną kwotę 165 775,19 zł. 

− Pomoc w zaopatrzeniu w sprzęt rehabilitacyjny oraz w przedmioty ortopedyczne 

i środki pomocnicze – 1 313 osobom udzielono dofinansowanie na łączną kwotę 

783 723,39 zł. 
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− Przyznawanie dofinansowania osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom do 

uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym – 70 osobom udzielono dofinansowania na 

łączną kwotę 69 035 zł. 

− Wspieranie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych –  

dofinansowania udzielono 5 instytucjom, skorzystało 336 osób. 

− Prowadzenie Powiatowej Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego i Ortopedycznego 

– 155 osób wypożyczyło sprzęt. 

− Wspieranie osób niepełnosprawnych w procesie edukacji – 34 osobom udzielono 

pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. 

− Prowadzenie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego – prowadzono 1 szkołę 

specjalistyczną. 

− Prowadzenie grup wsparcia dla środowisk związanych z niepełnosprawnością – 

prowadzono 1 grupę wsparcia. 

− Realizacja programów/projektów na rzecz osób niepełnosprawnych – realizowano 

1 program.  

− Rozwój infrastruktury służącej osobom starszym i chorym (np. DPS) –  funkcjonowało 

5 placówek na rzecz osób starszych i chorych. 

 

Cel nr 2: Zwiększenie świadomości społecznej na temat osób  z niepełnosprawnością i osób 

starszych. 

W ramach realizacji powyższego celu podejmowano następujące zadania: 

− Rozpowszechnianie informacji na stronie internetowej na temat niepełnosprawności 

i osób starszych – zamieszczono 27 informacji. 

− Organizowanie spotkań, imprez integracyjnych, konkursów dotyczących 

niepełnosprawności – zorganizowano 1 spotkanie. 

− Organizowanie konferencji/szkoleń/seminariów na temat niepełnosprawności oraz osób 

starszych – zorganizowano 1 konferencję.  

 

Obszar II. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 

 

Cel nr 3: Zapewnienie kompleksowego wsparcia osobom doznającym przemocy 

w rodzinie. 

W ramach realizacji powyższego celu podejmowano następujące zadania: 

− Udzielanie specjalistycznego wsparcia psychologicznego, prawnego, rodzinnego, 

medycznego i socjalnego osobom doświadczającym przemocy w rodzinie – udzielono 

273 porady, 159 osób skorzystało z poradnictwa. 

− Prowadzenie działań wspierająco – terapeutycznych (np. prowadzenie grupy wsparcia 

dla osób doświadczających przemocy w rodzinie) – przeprowadzono 2 działania. 

− Prowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych o realizowanej działalności 

pomocowej w stosunku do osób doznających przemocy w rodzinie – zrealizowano 

2 działania informacyjno – edukacyjne. 

− Zapewnienie specjalistycznej pomocy i schronienia osobom pozostającym 

w trudnej sytuacji życiowej w Ośrodku Interwencji Kryzysowej – udzielono 206 porad 

dla osób korzystających z pomocy OIK. 

− Prowadzenie działań szkoleniowych dla kadry realizującej działania w zakresie 

przeciwdziałania przemocy – zrealizowano 3 szkolenia. 
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Cel nr 4: Zmiana negatywnych postaw osób stosujących przemoc w rodzinie. 

W ramach realizacji powyższego celu podejmowano następujące zadania: 

− Prowadzenie programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc 

w rodzinie – program ukończyły 3 osoby (frekwencja min. 75 %), a 4 osoby otrzymały 

zaświadczenie o uczestnictwie w programie (frekwencja min. 50 %). 

− Prowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych o realizowanej działalności 

pomocowej w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie – zrealizowano 

1 działanie informacyjno – edukacyjne.  

− Opracowanie i rozpowszechnianie materiałów informujących na temat zjawiska 

przemocy –  opracowano 2 ulotki i 1 plakat.  

 

Cel nr 5: Wysoka świadomość społeczeństwa o zjawisku przemocy w rodzinie. 

W ramach realizacji powyższego celu podejmowano następujące zadania: 

− Prowadzenie kampanii informacyjno – edukacyjnych skierowanych do społeczności 

lokalnej – zrealizowano 1 kampanię. 

− Przeprowadzanie w szkołach działań profilaktyczno – edukacyjnych, promowanie 

zachowań wolnych od przemocy – przeprowadzono 25 działań. 

 

Obszar III. Rozwój systemu opieki nad dzieckiem 

 

Cel nr 6: Pozyskanie jak największej liczby kandydatów do pełnienia funkcji rodziny 

zastępczej. 

W ramach realizacji powyższego celu podejmowano następujące zadania: 

− Promowanie idei rodzicielstwa zastępczego –  2 kampanie informacyjne, 2 artykuły.  

− Szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze – przeszkolono 5 kandydatów. 

 

Cel nr 7: Wzmocniony system opieki nad dzieckiem i rodziną. 

W ramach realizacji powyższego celu podejmowano następujące zadania: 

− Organizowanie specjalistycznych szkoleń mających na celu podniesienie umiejętności 

i kwalifikacji rodzin zastępczych – zorganizowano 2 szkolenia. 

− Organizowanie i prowadzenie poradnictwa psychologicznego, socjalnego, rodzinnego, 

pedagogicznego oraz prawnego dla rodzin zastępczych i dzieci w nich umieszczonych 

– w ramach zadania udzielono 13 porad, 12 osób skorzystało z poradnictwa. 

− Wypłacanie świadczeń rodzinom zastępczym, rodzinom pomocowym i prowadzącym 

rodzinne domy dziecka – w ramach zadania wypłacono 76 świadczeń na łączną kwotę 

1 999 554 zł (ujęto w tym: świadczenia wypłacone rodzinom zastępczym, rodzinom 

pomocowym i prowadzącym rodzinne domy dziecka na terenie Powiatu 

Limanowskiego).  

− Integracja środowiska rodzin zastępczych poprzez spotkania okolicznościowe 

(np. Dzień Rodzicielstwa Zastępczego oraz coroczne Integracyjne Spotkanie) – 

zorganizowano 3 spotkania.  

− Organizowanie dla rodzin zastępczych pomocy wolontariuszy – 12 wolontariuszy 

pomogło rodzinom.  

− Realizacja programów rozwoju pieczy zastępczej – realizowano 1 program. 
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Cel nr 8: Zaangażowanie rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy 

zastępczej w pracę umożliwiającą powrót dziecka do rodziny. 

W ramach realizacji powyższego celu podejmowano następujące zadania: 

− Umożliwienie rodzicom biologicznym spotkań z dziećmi, w tym w siedzibie 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej – zorganizowano 113 spotkań, 

z czego odwołano 32. 

− Umożliwienie rodzicom biologicznym uczestnictwa w posiedzeniach zespołu ds. oceny 

sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej – odbyło się 211 posiedzeń 

zespołu, w 65 uczestniczyli rodzice biologiczni. 

 

Cel nr 9: Usamodzielnienie się osób opuszczających pieczę zastępczą. 

W ramach realizacji powyższego celu podejmowano następujące zadania: 

− Udzielanie wsparcia psychologicznego, socjalnego i prawnego usamodzielnianym 

wychowankom pieczy zastępczej – udzielono 9 porad dla 9 osób. 

− Tworzenie i realizacja programów usamodzielnienia – realizowano 9 programów 

usamodzielnienia. 

− Wsparcie finansowe (np. pomoc na kontynuowanie nauki, pomoc na 

zagospodarowanie) – przyznano pomoc 23 osobom na łączną kwotę 106 923 zł (ujęto 

w tym również świadczenia „dobry start”). 

 

Obszar IV. Przeciwdziałanie dysfunkcjom wychowawczym w rodzinie 

 

Cel nr 10: Nabycie przez rodziców zgłaszających trudności wychowawcze podstawowych 

umiejętności  komunikacyjnych i dydaktycznych. 

W ramach realizacji powyższego celu podejmowano następujące zadania: 

− Przeprowadzenie pogadanek, zajęć edukacyjnych z rodzicami w szkołach – odbyło się 

40 spotkań, w których udział wzięło 1 850 osób (spotkania organizowane przez 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej, Poradnię Psychologiczno – 

Pedagogiczną w Limanowej, Komendę Powiatowej Policji w Limanowej). 

− Wspieranie rodzin zmagających się z trudnościami opiekuńczo – wychowawczymi 

poprzez świadczenie pomocy psychologicznej, rodzinnej i socjalnej – udzielono 

48 porad, z których skorzystało 26 osób (osoby korzystające z poradnictwa 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej, Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej w Limanowej). 

 

Cel nr 11: Wyposażenie dzieci i młodzieży przeżywającej trudności w wiedzę dotyczącą 

sytemu pomocy w zakresie radzenia sobie w sytuacjach problemowych. 

W ramach realizacji powyższego celu podejmowano następujące zadania: 

− Zajęcia psychoedukacyjne adresowane do dzieci i młodzieży przeprowadzone 

w szkołach – przeprowadzono 549 zajęć, w których udział wzięło 10 959 osób (zajęcia 

prowadzone przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej, Poradnię 

Psychologiczno – Pedagogiczną w Limanowej, Komendę Powiatowej Policji 

w Limanowej). 

− Zajęcia psychoedukacyjne adresowane do dzieci i młodzieży przeprowadzone 

w szkołach – udzielono 375 konsultacji i 369 osób skorzystało z poradnictwa 

psychologicznego (osoby korzystające z poradnictwa Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Limanowej, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Limanowej). 
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Obszar V. Rozwój kompetencji kadry pomocy społecznej 

 

Cel nr 12: Profesjonalizacja kadry pomocy społecznej. 

W ramach realizacji powyższego celu podejmowano następujące zadania: 

− Prowadzenie działań szkoleniowych dla kadry pomocy społecznej – przeprowadzono 

26 szkoleń.  

− Udział pracowników Centrum w szkoleniach, kursach, konferencjach – odbyły się 23 

szkolenia, w których udział wzięło 20 pracowników. 

 

6. Orzecznictwo o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności 

 

Do kompetencji Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności należy orzekanie 

o stopniu niepełnosprawności i niepełnosprawności do celów pozarentowych: 

• szkolenia, 

• odpowiedniego zatrudnienia, 

• konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, 

• uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej, 

• korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, 

• uzyskania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej 

• uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego, 

• konieczności stałej i długotrwałej opieki i pomocy osób drugich w samodzielnej 

egzystencji, 

• konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego 

leczenia, 

• rehabilitacji i edukacji, 

• korzystania z uprawnień wynikających z ustawy „Prawo o ruchu drogowym”, 

• ubiegania się o prawo do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, 

• korzystania z ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów. 

 

W roku 2019 w skład Zespołu wchodzili : 

• interniści – 3 osoby 

• ortopedzi – 1 osoba  

• neurolodzy – 2 osoby 

• psychiatrzy – 1 osoba  

• pediatrzy – 1 osoba 

• chirurdzy – 1 osoba 

• okuliści – 1 osoba 

• psycholodzy – 4 osoby  

• doradcy zawodowi – 2 osoby 

• pedagodzy  - 2 osoby 

• pracownicy socjalni – 4 osoby 

• obsługa administracyjna – 5 osób 

 

Zespół spełnia wszelkie standardy w zakresie kwalifikacji członków Zespołu. Orzecznicy 

systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje. Obowiązkowo uczestniczą w szkoleniach 

połączonych z egzaminem sprawdzającym, w celu uzyskania kontynuacji uprawnień do 

orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności wydawanych przez Wojewodę 
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Małopolskiego. Członkowie Zespołu biorą również udział w spotkaniach instruktażowo – 

szkoleniowych, organizowanych przez Wojewódzki Zespół w Krakowie w celu prawidłowości 

i jednolitości stosowania standardów orzeczniczych. 

 

Tabela 28 Liczba i cel przyjętych wniosków. 
 

• DO 16 ROKU ŻYCIA  

 

L.P. CEL ZŁOŻENIA WNIOSKU LICZBA 

1. Zasiłek pielęgnacyjny 168 

2. Zasiłek stały 125 

3. Inne (np. karta parkingowa) 1 

RAZEM 294 

 

• POWYŻEJ 16 ROKU ŻYCIA 

 

LP. CEL ZŁOŻENIA WNIOSKU LICZBA 

1.  Odpowiednie zatrudnienie 389 

2.  Szkolenie 1 

3.  Uczestnictwo w warsztatach terapii zajęciowej 3 

4.  Konieczność zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 
75 

5.  Korzystanie z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji 
308 

6.  Zasiłek stały 0 

7.  Zasiłek pielęgnacyjny 525 

8.  Karta parkingowa 123 

9.  Inne, np. ulgi telewizyjne, ulgi na przejazdy komunikacją miejską 325 

RAZEM 1749 

Źródło: Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.  
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Tabela 29 Liczba wydanych orzeczeń. 

 

• O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (DO 16 ROKU ŻYCIA) 

 

Lp. 
Przyczyna 

niepełnosprawności 

Razem 

liczba 

orzeczeń 

WIEK PŁEĆ 

 0-3 4-7 8-16 K M 

1. 01-U 9 1 1 7 3 6 

2. 02-P 4 0 1 3 1 3 

3. 03-L 16 6 4 6 7 9 

4. 04-O 5 1 1 3 3 2 

5. 05-R 17 3 3 11 11 6 

6. 06-E 8 3 3 2 4 4 

7. 07-S 19 8 3 8 4 15 

8. 08-T 3 0 2 1 2 1 

9. 09-M 11 1 1 9 4 7 

10. 10-N 26 13 0 8 13 13 

11. 11-I 35 13 10 12 22 13 

12. 12-C 24 6 8 10 5 19 

RAZEM 177 55 42 80 79 98 

OBJAŚNIENIA 

01-U - upośledzenie umysłowe, 

02-P - choroby psychiczne, 

03-L - zaburzenia głosu, mowy, choroby słuchu, 

04-O - choroby narządu wzroku, 

05-R - upośledzenie narządu ruchu, 

06-E - epilepsja, 

07-S - choroby układu oddechowego i krążenia, 

08-T - choroby układu pokarmowego, 

09-M - choroby układu moczowo-płciowego, 

10-N - choroby neurologiczne, 

11-I - inne (w tym: schorzenia endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i 

odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego). 

12-C – całościowe zaburzenia rozwojowe 

 

• O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (POWYŻEJ 16 ROKU ŻYCIA ) 

 
STOPIEŃ 

NIEPEŁNOSPRANOŚCI 
WIEK 

ZATRUDN

IENIE 

l.p. symbol znaczny umiarkowany lekki razem 16-25 26-40 41-60 
60 i 

powyżej 
TAK NIE 

1. 01-U 14 12 1 27 16 6 2 1 0 27 

2. 02-P 61 143 29 233 13 13 115 62 33 200 

3. 03-L 4 17 11 32 6 3 8 15 8 24 

4. 04-O 13 5 5 23 7 1 8 7 1 22 
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OBJAŚNIENIA 

01-U - upośledzenie umysłowe, 

02-P - choroby psychiczne, 

03-L - zaburzenia głosu, mowy, choroby słuchu, 

04-O - choroby narządu wzroku, 

05-R - upośledzenie narządu ruchu, 

06-E - epilepsja, 

07-S - choroby układu oddechowego i krążenia, 

08-T - choroby układu pokarmowego, 

09-M - choroby układu moczowo-płciowego, 

10-N - choroby neurologiczne, 

11-I - inne (w tym: schorzenia endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i 

odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego). 

12-C – całościowe zaburzenia rozwojowe 

Źródło: Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.  

 

 

LICZBA WYDANYCH LEGITYMACJI 
 

Legitymacje osoby niepełnosprawnej wystawiane są wyłącznie na podstawie wydanych przez 

Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności: orzeczeń o niepełnosprawności, orzeczeń 

o stopniu niepełnosprawności albo orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień. Zespół w 2019 

roku wydał 427 legitymacji osobom niepełnosprawnym. 

 

LICZBA WYDANYCH KART PARKINGOWYCH 
 

Karta parkingowa to jedyny dokument uprawniający osoby z niepełnosprawnością do 

parkowania na wyznaczonych miejscach tzw. „kopertach”. Karta parkingowa jest dokumentem 

o standardzie międzynarodowym, który obowiązuje nie tylko na terenie Polski, ale także w 

krajach Unii Europejskiej. Jednak w poszczególnych krajach członkowskich obowiązują 

odrębne przepisy wynikające z prawa drogowego dla danego kraju, a co się z tym wiąże, 

odrębne ulgi i uprawnienia dla osób z niepełnosprawnością. W powiecie limanowskim 

wydawaniem kart parkingowych zajmuje się Powiatowy Zespół ds. Orzekania 

o Niepełnosprawności. W 2019 r. zespół wydał 347 kart parkingowych osobom 

z niepełnosprawnością oraz 2 karty parkingowe dla placówek zajmujących się opieką, 

rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości 

samodzielnego poruszania się. 

 

 

 

5. 05-R 59 175 106 340 23 27 155 135 107 233 

6. 06-E 1 7 4 12 3 3 4 2 2 10 

7. 07-S 192 179 53 424 18 12 84 310 36 388 

8. 08-T 50 28 5 83 10 6 29 38 11 72 

9. 09-M 73 47 5 125 3 14 48 60 25 100 

10. 10-N 127 68 18 213 14 19 71 109 22 191 

11. 11-I 34 51 24 109 20 13 42 34 25 84 

12. 12-C 1 1 0 2 2 0 0 0 0 2 

RAZEM 629 733 261 1623 135 149 566 773 270 1353 
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WYDATKI PONIESIONE W 2019 R. 

 

W roku 2019 na działalność Zespołu zostało wydane 316 031,34 zł. Kwota środków, którą 

otrzymał Powiat Limanowski z Województwa Małopolskiego na działalność orzeczniczą to 

305 597,93 zł zaś ze środków własnych wydatkowano 10 433,41 zł. 
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XVI. ZAKOŃCZENIE 
 

Niniejsze opracowanie obejmuje zestawienie kluczowych inwestycji, jak również 

projektów realizowanych przez Powiat Limanowski oraz jego jednostki organizacyjne w roku 

2019. Prezentuje również aktualną sytuację Powiatu w płaszczyznach jego funkcjonowania.   

Oprócz wyżej wymienionych inwestycji/projektów, prowadzone były również prace 

związane z bieżącym utrzymaniem, estetyką dróg oraz mienia powiatowego. Każda 

z wykonanych inwestycji/projektów kosztowała wiele pracy, zarówno ze strony Zarządu jak 

i Rady Powiatu Limanowskiego, pracowników Urzędu i jednostek, wykonawców oraz 

instytucji współpracujących. Bez zewnętrznego dofinansowania i wsparcia opisane 

przedsięwzięcia nie zostałyby zrealizowane, a mieszkańcy Powiatu Limanowskiego nie  

skorzystaliby z ofert z nich wynikających.   

Ponadto, Starostwo Powiatowe jak i jednostki organizacyjne wykonywały na bieżąco 

liczne zadania powiatu określone przepisami prawa, w tym wynikające z ustawy o samorządzie 

powiatowym.    

Przedstawione w  sposób opisowy, tabelaryczny, porównawczy oraz graficzny 

informacje, udostępnione przez Wydziały i jednostki organizacyjne Starostwa Powiatowego 

w Limanowej, opracowane zostały przez Wydział Organizacji i Zdrowia - Sekcję Obsługi Rady 

i Zarządu Starostwa Powiatowego w Limanowej. Do przygotowania stosownego Raportu 

posłużono się również danymi z bazy Głównego Urzędu Statystycznego.  

 

 

 

 

 

 

Starosta Limanowski 

 

 

Mieczysław Uryga 
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XVII. ALFABETYCZNY SŁOWNICZEK UŻYTYCH SKRÓTÓW  
 

 

1. CKZiU – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. 

2. DPS w Limanowej – Dom Pomocy Społecznej w Limanowej. 

3. DPS w Mszanie Dolnej – Dom Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej. 

4. DPS w Szczyrzycu– Dom Pomocy Społecznej w Szczyrzycu. 

5. DWDz w Porębie Wielkiej – Dom Wczasów Dziecięcych w Porębie Wielkiej.  

6. dz. ew. – działka ewidencyjna. 

7. FDS – Fundusz Dróg Samorządowych. 

8. I LO w Limanowej – I Liceum Ogólnokształcące w Limanowej. 

9. PCPR w Limanowej – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej.  

10. Powiat – Powiat Limanowski.  

11. PUP w Limanowej – Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej. 

12. PZD w Limanowej – Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej.  

13. Rada Powiatu– Rada Powiatu Limanowskiego. 

14. RPO WM - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. 

15. SOSW w Dobrej – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Dobrej.  

16. Starostwo Powiatowe – Starostwo Powiatowe w Limanowej.  

17. Status Powiatu – Statut Powiatu Limanowskiego przyjęty Uchwałą Nr XXVIII/290/18 

Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 12 września 2018 r. (Dz. U. Województwa 

Małopolskiego z 2018 r., poz. 6432). 

18. Zarząd Powiatu – Zarząd Powiatu Limanowskiego. 

19. ZS Nr 1 w Limanowej – Zespół Szkół Nr 1 w Limanowej. 

20. ZS w Tymbarku - Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku. 

21. ZSP w Mszanie Dolnej – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Mszanie Dolnej 

(z dniem 1 września 2020 r. Zespół otrzymuje nazwę: Zespół Szkół 

Ponadpodstawowych im. Inż. Józefa Marka w Mszanie Dolnej).  

22. ZSTI w Mszanie Dolnej – Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych w Mszanie 

Dolnej. 

23. ZSTiO w Limanowej – Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących 

w Limanowej.  
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Załącznik do Raportu  

o stanie Powiatu Limanowskiego za rok 2019 

 

Wykonanie uchwał Rady Powiatu - uchwały podjęte przed 1 stycznia 2019 r. 

ale obejmujące swym zakresem 2019 r.  

Lp. Nr uchwały 
Data 

podjęcia 

Przedmiot uchwały –  

„w sprawie …” 

Informacja 

o wykonaniu 

1.  XLI/411/10 27.10.2010 

wyrażenia zgody na 

przedłużenie umowy najmu 

lokalu nr 211 wyodrębnionego 

na parterze budynku "A" 

Starostwa Powiatowego 

posadowionego na 

nieruchomości położonej w 

Limanowej przy ul. J. Marka 9 

na rzecz dotychczasowego 

najemcy. 

Umowę najmu 

przedłużono na 

okres do 

31.05.2030 r. 

2.  XXXI/328/14 25.06.2014 

wyrażenia zgody na zawarcie 

kolejnej umowy najmu lokalu 

mieszkalnego wyodrębnionego 

w budynku mieszkalnym przy 

ZSTiO w Limanowej z 

dotychczasowym najemcą. 

Zawarto  umowę 

najmu na czas 

nieokreślony. 

3.  XXXI/329/14 25.06.2014 

wyrażenia zgody na zawarcie 

kolejnej umowy użyczenia 

przez Dyrektora ZSTiO 

w Limanowej z Dyrektorem 

Zespołu Placówek 

Oświatowych w Limanowej na 

najem pomieszczeń o pow. 

286,05 m2 na prowadzenie 

działalności statutowej 

jednostki. 

Zawarto  umowę 

użyczenia  na okres 

do 30.06.2024 r. 

4.  XXXI/330/14 25.06.2014 

wyrażenia zgody na zawarcie 

kolejnej umowy przez 

Dyrektora I LO w Limanowej z 

Panem Mirosławem 

Kuśnierzem prowadzącym 

działalność gospodarczą pn.: 

Firma Handlowo – Usługowa 

„AMIGO” na najem 

pomieszczenia o pow. 6,80 m2 

z przeznaczeniem na sklepik 

szkolny. 

Zawarto kolejną 

umowę najmu  na 

okres do 

30.06.2024 r. 
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5.  XXXI/334/14 25.06.2014 

wyrażenia zgody na zawarcie 

przez Dyrektora ZST-I 

w Mszanie Dolnej umowy na 

okres 10 lat na najem lokalu o 

pow. 67 m² z najemcą 

wyłonionym w drodze 

przetargu. 

Zawarto kolejną 

umowę najmu  na 

okres 10 lat 

6.  XXXI/335/14 25.06.2014 

wyrażenia zgody na zawarcie 

kolejnej umowy dzierżawy 

nieruchomości oznaczonej jako 

dz. ew. nr 288 o pow. 0,2173 

ha, położonej przy ul. 

Kamiennej w Limanowej na 

rzecz dotychczasowego 

dzierżawcy.  

Zawarto kolejną 

umowę dzierżawy  

na okres do 

31.08.2024 r. 

7.  VI/67/15 17.06.2015 

wyrażenia zgody na zawarcie 

kolejnej umowy przez 

Dyrektora Zespołu Szkół 

Technicznych 

i Ogólnokształcących w 

Limanowej z Panią Anną 

Frączek na najem 

pomieszczenia na prowadzenie 

obsługi administracyjnej 

działalności oświatowej. 

Zawarto kolejną 

umowę najmu  na 

okres do 

31.03.2020 r. 

8.  IX/86/15 21.10.2015 

wyrażenia zgody na zawarcie 

umowy użyczenia przez 

Dyrektora ZSTiO 

w Limanowej z Dyrektorem 

Zespołu Placówek 

Oświatowych w Limanowej na 

korzystanie z pomieszczenia o 

pow, 18,40m2 na prowadzenie 

działalności statutowej 

jednostki. 

Zawarto  umowę 

użyczenia  na okres 

do 30.06.2024 r. 

9.  IX/87/15 21.10.2015 

wyrażenia zgody na odstąpienie 

od obowiązku przetargowego 

trybu zawarcia kolejnej umowy 

przez Dyrektora ZSTiO 

w Limanowej z Panią Anną 

Frączek, prowadzącą 

działalność gospodarczą pod 

nazwą "Niepubliczne Centrum 

Edukacji - Anna Frączek" z 

siedzibą w Limanowej, ul. Z. 

Augusta 8, na najem sali 

lekcyjnej o pow. 52,00 m kw. 

Zawarto kolejną 

umowę najmu  na 

okres do 

30.06.2020 r. 
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na prowadzenie zajęć 

dydaktycznych dla nauczycieli. 

10.  XII/119/16 6.04.2016  

wyrażenia zgody na odstąpienie 

od obowiązku przetargowego 

trybu zawarcia kolejnej umowy 

na najem lokalu użytkowego 

o powierzchni 26,04 m2, 

znajdującego się na parterze 

budynku przy 

ul. M. B. Bolesnej 8 

w Limanowej na rzecz 

dotychczasowego najemcy. 

Zawarto kolejną 

umowę najmu  na 

okres do 

30.04.2026 r. 

11.  

XIII/132/16 22.06.2016 wyrażenia zgody Dyrektorowi 

ZS nr 1 w Mszanie Dolnej na 

zawarcie kolejnej umowy z 

Panią Dorotą Sidorczuk – 

Kasprzyk, prowadzącą 

działalność gospodarczą pod 

nazwą Indywidualna Praktyka 

Lekarska Gabinet 

Stomatologiczny, na najem 

lokalu użytkowego o pow. 32 

m² znajdującego się w budynku 

Zespołu Szkół nr 1 w Mszanie 

Dolnej. 

Zawarto kolejną 

umowę najmu  na 

okres do 

31.12.2022 r. 

12.  XX/205/17 31.05.2017 

wyrażenia zgody na zawarcie 

kolejnej umowy użyczenia 

lokalu przez Dyrektora DWDz 

w Porębie Wielkiej ze Spółką z 

o.o. Gorczańskie Wody 

Termalne na prowadzenie biura 

Spółki. 

Zawarto kolejną 

umowę użyczenia  

na okres do 

30.04.2020 r. 

13.  XXIV/242/17 28.12.2017 

określenia szczegółowych 

zasad, sposobu i trybu 

udzielania ulg w spłacie 

należności pieniężnych 

mających charakter 

cywilnoprawny, 

przypadających Powiatowi 

Limanowskiemu lub jego 

jednostkom organizacyjnym, 

warunków dopuszczalności 

pomocy publicznej 

w przypadkach, w których ulga 

stanowić będzie pomoc 

publiczną, oraz wskazania 

organu lub osoby do tego 

uprawnionych -  

Uchwała 

wykonywana 

w sposób ciągły – 

na bieżąco. 
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14.  II/35/18 20.12.2018 

ustalenia wysokości opłat za 

usunięcie i parkowanie pojazdu 

na parkingu strzeżonym.      

Uchwała 

obowiązywała od 

1 stycznia 2019 r. 

W 2019 r. na 

parking strzeżony 

wyznaczony przez 

Starostę 

Limanowskiego 

został usunięty 

1 pojazd. Zgodnie z 

ww. uchwałą 

za usunięcie 

i przechowywanie 

pojazdu naliczona 

zostanie opłata, 

która będzie 

egzekwowana od 

właściciela pojazdu. 

15.  XXVI/263/18 12.04.2018 

wyrażenia zgody na zawarcie 

umowy użyczenia części 

nieruchomości, oznaczonej 

jako działka ewidencyjna nr 

1272/4 o powierzchni 0,8989 

ha, położona w Dobrej, będąca 

w trwałym zarządzie SOSW w 

Dobrej. 

Zawarto umowę na 

okres 7 lat. 

16.  XXVII/278/18 27.06.2018 

wyrażenia zgody na obciążenie 

nieruchomości ograniczonym 

prawem rzeczowym. 

Zawarto akt 

notarialny 

o obciążeniu 

nieruchomości. 

17.  XXVII/279/18 27.06.2018 

wyrażenia zgody na zawarcie 

kolejnej umowy na najem 

pomieszczeń kuchni wraz 

z zapleczem o łącznej 

powierzchni 57 m², 

znajdujących się w budynku 

ZSTiO w Limanowej na rzecz 

dotychczasowego najemcy. 

Zawarto kolejną 

umowę najmu na 

okres do 

31.05.2024 r. 

18.  XXVII/280/18 27.06.2018 

wyrażenia zgody na zawarcie 

kolejnej umowy na najem 

pomieszczenia kuchni wraz 

z zapleczem o łącznej 

powierzchni 70 m², 

znajdujących się w budynku 

internatu ZS Nr1w Limanowej 

na rzecz dotychczasowego 

najemcy. 

Zawarto kolejną 

umowę najmu na 

okres do 

31.08.2023 r. 
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19.  XXVII/281/18 27.06.2018 

wyrażenia zgody na zawarcie 

kolejnych umów najmu lokali, 

znajdujących się w budynku 

Inkubatora Przedsiębiorczości 

przy ul. Fabrycznej 1 

w Limanowej na rzecz 

dotychczasowego najemcy. 

Zawarto kolejną 

umowę najmu na 

okres do 

31.10.2020 r. 

20.  XXVII/282/18 27.06.2018 

wyrażenia zgody na zawarcie 

kolejnych umów najmu lokali, 

znajdujących się w budynku 

Inkubatora Przedsiębiorczości 

przy ul. Fabrycznej 1 

w Limanowej na rzecz 

dotychczasowego najemcy. 

Zawarto kolejną 

umowę najmu na 

okres do 

31.10.2020 r. 

21.  XXVII/283/18 27.06.2018 

zgody Dyrektorowi ZST-I w 

Mszanie Dolnej na zawarcie 

kolejnej umowy z firmą 

Agnieszka Biel - Habieda 

Firma Handlowo – Usługowa 

„AGMAR”, na najem części 

wiaty o powierzchni 12 m², 

znajdującej się przy budynku 

ZST-I w Mszanie Dolnej. 

Zawarto kolejną 

umowę najmu na 

okres do 

30.06.2021 r. 

22.  XXVIII/291/18 12.09.2018 

wyrażenia zgody na obciążenie 

nieruchomości ograniczonym 

prawem rzeczowym przy ZSTI 

w Mszanie Dolnej. 

Uchwała w trakcie 

realizacji – 

uzgodnienia 

z Miastem Mszana 

Dolna. 

23.  XXIX/302/18 17.10.2018 

wyrażenia zgody na zawarcie 

kolejnej umowy najmu lokalu, 

znajdującego się w budynku 

„C” Starostwa Powiatowego w 

Limanowej przy ul. J. Marka 9.  

Zawarto kolejną 

umowę na okres do 

31.10.2021 r. 

24.  XXIX/303/18 17.10.2018 

wyrażenia zgody Dyrektorowi 

Zespołu Szkół Nr 1 

im. J. Piłsudskiego 

w Limanowej na zawarcie 

kolejnej umowy z Stokłosa 

Henryk KONTEKST na najem 

powierzchni ok. 1 m2 na 

korytarzu szkolnym 

znajdującym się w budynku 

Zespołu Szkół Nr 1 

im. J. Piłsudskiego 

w Limanowej. 

Zawarto kolejną 

umowę na okres do 

30.06.2023 r. 
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Wykonanie uchwał Rady Powiatu podjętych w 2019 r. 

 

Lp. 
Nr 

uchwały 

Data 

podjęcia 

Przedmiot uchwały – „w 

sprawie …” 
Informacja o wykonaniu 

1.  III/37/19 25.01.2019 

uchwalenia planu pracy Rady 

Powiatu Limanowskiego na 

rok  2019. 

Rada Powiatu obradowała 

zgodnie z przyjętym 

planem pracy.  

2.  III/38/19 25.01.2019 

zatwierdzenia planu kontroli 

Komisji Rewizyjnej Rady 

Powiatu Limanowskiego  na 

rok 2019. 

Komisja Rewizyjna 

prezentowała sprawozdanie 

ze swojej działalności 

podczas X posiedzenia 

Rady Powiatu, które 

odbyło się 20 grudnia 

2019 r. 

3.  III/39/19 25.01.2019 

zatwierdzenia planów pracy 

stałych Komisji Rady 

Powiatu Limanowskiego  na 

rok 2019. 

Komisje prezentowały 

sprawozdania ze swojej 

działalności podczas 

X posiedzenia Rady 

Powiatu, które odbyło się 

20 grudnia 2019 r. 

4.  III/40/19 25.01.2019 
Uchwała Budżetowa Powiatu 

Limanowskiego na 2019 r.  

Uchwała aktualizowana 

i wykonywana na bieżąco 

w trakcie roku 

budżetowego 2019. 

5.  III/41/19 25.01.2019 

Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu 

Limanowskiego. 

Uchwała aktualizowana 

i wykonywana na bieżąco 

w trakcie roku 

budżetowego 2019. 

6.  III/42/19 25.01.2019 udzielenia dotacji celowych 

na prace konserwatorskie, 

Uchwała została 

zrealizowana w całości – 

25.  Nr II/29/18 20.12.2018 

wyrażenia zgody na zawarcie 

kolejnej umowy najmu lokalu 

użytkowego o powierzchni 

83,70 m2, znajdującego się na 

parterze budynku krytej 

pływalni przy ul. Z. Augusta 

w Limanowej na rzecz 

dotychczasowego najemcy. 

Zawarto kolejną 

umowę najmu na 

okres do 

31.12.2029 r. 

26.  II/31/18 20.12.2018 

wyrażenia zgody Dyrektorowi 

Zespołu Szkół 

Nr 1 w Limanowej na zawarcie 

kolejnych umów użyczenia 

gabinetów z Niepublicznym 

Zakładem Usług Pielęgniarskich 

„Medycyna Szkolna” 

w Limanowej. 

Zawarto kolejną 

umowę najmu na 

okres do 

31.12.2021 r. 
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restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytkach 

wpisanych do rejestru 

zabytków położonych na 

obszarze Powiatu 

Limanowskiego, na 

podstawie wniosków 

złożonych  

przekazano i wykorzystano 

155.000,00 zł dla 8 parafii 

(1 parafii więcej 

w stosunku do roku 

ubiegłego). Delegacją 

prawną do udzielenia 

dotacji celowych na parce 

konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytkach 

wpisanych do rejestru 

zabytków położonych na 

obszarze Powiatu 

Limanowskiego jest 

Uchwała Nr XXX/311/14 

Rady Powiatu 

Limanowskiego z dnia 

30.04.2014 r., która ustaliła 

termin zgłaszania 

wniosków do dnia 

31 października roku 

poprzedzającego rok 

budżetowy.   

7.  III/43/19 25.01.2019 

zamiaru likwidacji Liceum 

Ogólnokształcącego oraz 

Technikum wchodzących 

w skład Zespołu Szkół 

w Szczyrzycu.  

Zrealizowano w części 

dotyczącej Liceum 

Ogólnokształcącego, które 

zostało zlikwidowane 

z dniem 31 sierpnia 2019 r. 

8.  III/44/19 25.01.2019 

delegowania radnych 

powiatowych do pracy 

w Komisji Bezpieczeństwa 

i Porządku.  

Do pracy w Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku 

Powiatu Limanowskiego 

delegowano następujących 

radnych:  

− Pana Józefa 

Pietrzaka; 

− Pana Bogumiła 

Grzyba.  

W 2019 roku Komisja 

odbyła 3 posiedzenia.  

9.  III/45/19 25.01.2019 

wyrażenia zgody na zawarcie 

kolejnej umowy najmu 

lokalu, znajdującego się 

w budynku Inkubatora 

Przedsiębiorczości przy 

ul. Fabrycznej 1 

w Limanowej na rzecz 

dotychczasowego najemcy.  

Zawarto kolejną  umowę 

na okres do 31.10.2020 r. 
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10.  III/46/19 25.01.2019 

wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie 

zabudowanej nieruchomości 

położonej w Porębie Wielkiej 

oraz ustanowienie 

służebności przechodu 

i przejazdu.  

Uchwała w trakcie 

realizacji – prowadzone 

postępowania przetargowe. 

11.  III/47/19 25.01.2019 

wyrażenia zgody na 

zawieranie przez Powiat 

Limanowski porozumień 

w sprawie infrastruktury 

drogowej planowanej do 

wybudowania/przebudowania 

w ramach projektu „Budowa 

nowej linii kolejowej Podłęże 

– Szczyrzyc-

Tymbark/Mszana Dolna oraz 

modernizacja istniejącej linii 

kolejowej nr 104 Chabówka-

Nowy Sącz” z PKP Polskie 

Linie Kolejowe S.A. 

z siedzibą w Warszawie. 

Na mocy przedmiotowej 

uchwały, zostały zawarte 

porozumienia wstępne, 

pomiędzy PKP PLK 

a Powiatem Limanowskim 

reprezentowanym przez 

Zarząd Powiatu 

Limanowskiego. 

Porozumienia dotyczą 

przebiegu planowanych 

sieci kolejowych 

w odniesieniu do dróg 

powiatowych. 

12.  IV/48/19 22.03.2019 

zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej 

Powiatu Limanowskiego. 

Dostosowano WPF do 

zmian w budżecie Powiatu 

oraz limity wydatków 

przedsięwzięć zgodnie 

z planowaną realizacją. 

13.  IV/49/19 22.03.2019 zmian w budżecie w 2019 r.  

Dostosowano budżet 

Powiatu zgodnie 

z planowanym 

wykonaniem. 

14.  IV/50/19 22.03.2019 

udzielenia pomocy 

finansowej gminom z terenu 

Powiatu Limanowskiego.  

Zrealizowano. Pomoc 

została udzielona.  

15.  IV/51/19 22.03.2019 

wyrażenia woli opracowania 

procedury sprzedaży 

udziałów Powiatu 

Limanowskiego w Spółce 

„Gorczańskie Wody 

Termalne” Sp. z o.o. 

Zgodnie z Uchwałą 

opracowane zostały 

procedury sprzedaży 

udziałów Powiatu 

Limanowskiego w Spółce 

„Gorczańskie Wody 

Termalne” Sp. z o.o. 

i przedstawione Radzie 

Powiatu Limanowskiego 

w dniu 23.05.2019 r. przez 
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Zarząd Powiatu 

Limanowskiego w formie 

wniosku zawierającego 

opis  proponowanej 

procedury zbycia udziałów 

w trybie negocjacji 

przeprowadzonych na 

podstawie publicznego 

zaproszenia oraz projektu 

uchwały w sprawie: 

określenia trybu zbycia 

udziałów Powiatu 

Limanowskiego w spółce 

Gorczańskie Wody 

Termalne spółka z o.o. 

z siedzibą w Porębie 

Wielkiej.  

16.  IV/52/19 22.03.2019 

wyrażenia zgody na 

utworzenie Lokalnej 

Organizacji Turystycznej 

Powiatu Limanowskiego.  

Utworzono Lokalną 

Organizację Turystyczną. 

Organizacja została 

wpisana do Krajowego 

Rejestru Sądowego w dniu 

22.05.2019 r. 

17.  IV/53/19 22.03.2019 

określenia zadań 

i przeznaczenia środków 

Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych na 

rehabilitację zawodową 

i społeczną osób 

niepełnosprawnych. 

Rada Powiatu 

Limanowskiego na 

podstawie ww. Uchwały 

określiła na realizację 

zadań z zakresu 

rehabilitacji zawodowej 

osób niepełnosprawnych 

środki PFRON w 

wysokości 31 600 zł.  

Do Urzędu wpłynęły 

następujące wnioski: jeden 

wniosek na wyposażenie 

stanowiska pracy dla osoby 

niepełnosprawnej. 

W ramach tych środków 

w 2019 r. zrealizowano 

następujące zadania: 

− finansowanie wydatków 

na instrumenty i usługi 

rynku pracy określone 

w ustawie o promocji 

w odniesieniu do osób 

niepełnosprawnych 

zarejestrowanych jako 

poszukujące pracy 
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niepozostające w 

zatrudnieniu (art. 11) – 

6 600zł 

− jednorazowe środki na 

podjęcie działalności 

gospodarczej, rolniczej 

albo wniesienie wkładu 

do spółdzielni socjalnej 

(art. 12a) – 25 000 zł  

Rada Powiatu 

Limanowskiego 

przeznaczyła w 2019 r. 

środki PFRON na 

rehabilitację społeczną 

osób niepełnosprawnych 

w wysokości: 2 009 707 zł 

w tym: 

− 1 067 760 zł – 

działalność WTZ,   

− 75 000 zł  – turnusy 

rehabilitacyjne,  

− 5 000 zł – sport, 

kultura, rekreacja 

i turystyka osób 

niepełnosprawnych, 

− 701 947 zł – sprzęt 

rehabilitacyjny 

i przedmioty 

ortopedyczne,  

− 160 000 zł – 

likwidację barier 

w komunikowaniu 

się i technicznych.  

Uchwała ta była zmieniona 

Uchwałą nr IX/104/19 

z dnia 15.11.2020 r.  ze 

względu na zwiększenie 

środków PFRON na 

realizację zadań. 

18.  IV/54/19 22.03.2019 

uchwalenia statutu 

Powiatowego Urzędu Pracy 

w Limanowej. 

Od 2006 roku wielokrotnie 

znowelizowano ustawę z 

dnia 20 kwietnia 2004 roku 

o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy, 

która wprowadziła szereg 

istotnych zmian w zakresie 

realizowanych zadań przez 

powiatowe urzędy pracy. 

Znowelizowano również 
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ustawę z dnia 27 sierpnia 

1997 roku o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnieniu osób 

niepełnosprawnych, a także 

ustawę z dnia 27 sierpnia 

2009 roku o finansach 

publicznych.   

19.  IV/55/19 22.03.2019 

przekształcenia ośrodków 

dokształcania i doskonalenia 

zawodowego.  

Zrealizowano. Placówka 

została przekształcona 

z dniem 1 września 2019 r. 

20.  IV/56/19 22.03.2019 

wyrażenia zgody na zawarcie 

kolejnej umowy najmu 

pomieszczenia, znajdującego 

się w budynku 

administracyjnym „B” 

Starostwa posadowionym na 

nieruchomości oznaczonej 

jako dz. ew. nr 4/2 przy 

ul. J. Marka 9 w Limanowej 

na rzecz dotychczasowego 

najemcy.  

Zawarto kolejną umowę 

najmu na okres do 

28.02.2024 r. 

21.  IV/57/19 22.03.2019 

wyrażenia zgody na zawarcie 

kolejnej umowy najmu 

pomieszczenia, znajdującego 

się w budynku 

administracyjnym „B” 

Starostwa posadowionym na 

nieruchomości oznaczonej 

jako dz. ew. nr 4/2 przy 

ul. J. Marka 9 w Limanowej 

na rzecz dotychczasowego 

najemcy.  

Zawarto kolejną umowę 

najmu na okres do 

28.02.2024 r. 

22.  IV/58/19 22.03.2019 

wyrażenia zgody na zawarcie 

kolejnej umowy najmu 

powierzchni na korytarzu 

szkolnym znajdującym się 

w budynku Zespołu Szkół 

Technicznych 

i Ogólnokształcących 

w  Limanowej, 

z dotychczasowym najemcą 

z przeznaczeniem pod 

automaty. 

Zawarto kolejną umowę 

najmu na okres do 

31.01.2021 r. 
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23.  IV/59/19 22.03.2019 

wyrażenia zgody 

Dyrektorowi Zespołu Szkół 

Nr 1 w  Limanowej na 

zawarcie z Firmą BIAŁY Sp. 

z o. o. z siedzibą w Starej 

Wsi kolejnej umowy najmu 

pomieszczenia o powierzchni 

27,87 m2 znajdującego się 

w budynku Zespołu Szkół Nr 

1 w Limanowej. 

Zawarto kolejną umowę 

najmu na okres do 

30.04.2022 r. 

24.  IV/60/19 22.03.2019 

zmiany uchwały Nr 

XII/120/16 Rady Powiatu 

Limanowskiego z dnia 

6 kwietnia 2016 r. w sprawie 

określenia przystanków 

komunikacyjnych, których 

właścicielem lub 

zarządzającym jest Powiat 

Limanowski, udostępnionych 

dla operatorów 

i przewoźników oraz 

warunków i zasad 

korzystania z tych 

przystanków. 

W dniu 28 marca 2019 

uchwała została ogłoszona 

w Dzienniku Urzędowym 

Województwa 

Małopolskiego a z chwilą 

wejścia w życie ( po 

upływie 14 dni) została 

przyjęta do stosowania 

przez  PZD Limanowa. Na 

podstawie w/w uchwały, 

przystanki komunikacyjne 

udostępniane są 

przewoźnikom. 

25.  V/61/19 23.05.2019 

zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej 

Powiatu Limanowskiego. 

Dostosowano WPF do 

zmian w budżecie Powiatu 

oraz limity wydatków 

przedsięwzięć zgodnie 

z planowaną realizacją. 

26.  V/62/19 23.05.2019 zmian w budżecie w 2019 r. 

Dostosowano budżet 

Powiatu zgodnie 

z planowanym 

wykonaniem. 

27.  V/63/19 23.05.2019 
zmian w budżecie i uchwale 

budżetowej na 2019 r.  

Dostosowano budżet 

Powiatu zgodnie 

z planowanym 

wykonaniem. 

28.  V/64/19 23.05.2019 

zmiany uchwały Nr IV/50/19 

w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej gminom z terenu 

Powiatu Limanowskiego.   

Uchwała podjęta została 

w związku z wnioskiem 

Gminy Niedźwiedź 

o zwiększenie kwoty 

dotacji z 4 000 zł na 

6 000 zł. z przeznaczeniem 

na wydatki ponoszone 

z tytułu wstępu                                   
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na pływalnie limanowską. 

Urząd Gminy Niedźwiedź 

w piśmie z dnia 6 czerwca 

2019 r. poinformował, że 

odsyła dwa egzemplarze 

umów, które nie zostały 

podpisane ponieważ 

środki, które otrzymali 

wcześniej czyli 4 000 zł 

wystarczą na pokrycie 

kosztów wstępu na 

pływalnię limanowską 

uczniów szkół 

prowadzonych przez gminę 

oraz ich opiekunów, 

w ramach zajęć 

wychowania fizycznego 

lub zajęć pozalekcyjnych. 

29.  V/65/19 23.05.2019 

określenia trybu zbycia 

udziałów Powiatu 

Limanowskiego w spółce 

Gorczańskie Wody Termalne 

spółka z o.o. z siedzibą 

w Porębie Wielkiej.  

W związku z niniejszą 

uchwałą w roku 2019 

kilkakrotnie publikowano 

zaproszenie do negocjacji 

w sprawie nabycia 

udziałów w spółce 

Gorczańskie Wody 

Termalne spółka z o. o. 

z siedzibą w Porębie 

Wielkiej. Ostatecznie nie 

było chętnych. 

30.  V/66/19 23.05.2019 

wyrażenia zgody na zawarcie 

kolejnych umów na najem 

pomieszczeń znajdujących się 

w budynku „A” i „B” 

Zespołu Szkół Nr 1 

w Limanowej, 

z dotychczasowymi 

najemcami, z przeznaczeniem 

na sklepiki szkolne.  

Zawarto kolejne umowy 

najmu na okres do 

31.08.2022 r. 

31.  V/67/19 23.05.2019 

wyrażenia zgody na zawarcie 

kolejnych umów na najem 

lokali nr 314a, 314b, 314c, 

o łącznej powierzchni 271,20 

m² znajdujących się na 

parterze budynku „C” 

Starostwa Powiatowego, 

Zawarto kolejną umowę 

najmu na okres do 

31.08.2024 r. 



Raport o stanie Powiatu Limanowskiego za 2019 rok 

138 
 

położonym na nieruchomości 

oznaczonej jako dz. ew. nr 

4/2 przy ul. J. Marka 9 

w Limanowej na rzecz 

dotychczasowego najemcy.  

32.  V/68/19 23.05.2019 

akceptacji wyrażenia zgody 

przez Zarząd Powiatu na 

wydzierżawienie mienia 

nieruchomego Szpitala 

Powiatowego w Limanowej 

im. Miłosierdzia Bożego. 

Rada Powiatu wyraziła 

zgodę na wydzierżawienie 

w trybie bezprzetargowym, 

na okres 3 lat, mienia 

nieruchomego Szpitala 

Powiatowego w 

Limanowej im. 

Miłosierdzia Bożego tj. 

gruntu o powierzchni 

29 m2.  

33.  V/69/19 23.05.2019 

akceptacji projektu 

porozumienia pomiędzy 

partnerami w sprawie 

realizacji projektu 

„Transgraniczne Przenikanie 

– cykl wydarzeń 

promujących Powiat 

Limanowski i Dolny Kubin” 

między Miastem Dolny 

Kubin (Słowacja) a Powiatem 

Limanowskim (Polska). 

Podpisano porozumienie  

z Miastem Dolny Kubin    

34.  V/70/19 23.05.2019 

akceptacji projektu 

porozumienia pomiędzy 

partnerami w sprawie 

realizacji projektu „Edukacja 

transgraniczna poprzez 

wspólne warsztaty” między 

Miastem Dolny Kubin 

(Słowacja) a Powiatem 

Limanowskim (Polska).  

Podpisano porozumienie  

z Miastem Dolny Kubin 

35.  VI/71/19 14.06.2019 

udzielenia Zarządowi 

Powiatu Limanowskiego 

wotum zaufania. 

Uchwała została podjęta – 

udzielono Zarządowi 

Powiatu wotum zaufania.  

36.  VI/72/19 14.06.2019 

rozpatrzenia i zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego 

Powiatu Limanowskiego 

wraz ze sprawozdaniem 

rocznym Zarządu Powiatu 

Limanowskiego z wykonania 

Sprawozdania 

zatwierdzone przez Radę 

Powiatu – akt jednorazowy 
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budżetu Powiatu 

Limanowskiego za 2018 rok. 

37.  VI/73/19 14.06.2019 

udzielenia absolutorium dla 

Zarządu Powiatu 

Limanowskiego z tytułu 

wykonania budżetu za 2018 

rok. 

Udzielono absolutorium 

dla Zarządu Powiatu – akt 

jednorazowy 

38.  VI/74/19 14.06.2019 

przyjęcia Strategii Rozwoju 

Powiatu Limanowskiego na 

lata 2019 - 2025. 

W celu realizacji założeń 

strategii, komórki 

monitorujące, tj. 

poszczególne Wydziały/ 

Jednostki organizacyjne 

w roku 2019 zaplanowały 

w budżecie na 2020 środki 

na realizację kluczowych 

działań. 

39.  VI/75/19 14.06.2019 

zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej 

Powiatu Limanowskiego. 

Dostosowano WPF do 

zmian w budżecie Powiatu 

oraz limity wydatków 

przedsięwzięć zgodnie 

z planowaną realizacją. 

40.  VI/76/19 14.06.2019 zmian w budżecie w 2019 r.  

Dostosowano budżet 

Powiatu zgodnie 

z planowanym 

wykonaniem. 

41.  VI/77/19 14.06.2019 

zatwierdzenia rocznego 

sprawozdania finansowego 

Szpitala Powiatowego w 

Limanowej im. Miłosierdzia 

Bożego za rok 2018. 

Rada Powiatu zatwierdziła 

sprawozdanie 

42.  VI/78/19 14.06.2019 

udzielenia dotacji Szpitalowi 

Powiatowemu w Limanowej 

im. Miłosierdzia Bożego. 

Udzielono dotacji celowej 

Szpitalowi Powiatowemu 

w Limanowej im. 

Miłosierdzia Bożego 

w łącznej kwocie 

3 543 484,35 zł 

z przeznaczeniem na 

dofinansowanie realizacji 

projektu: „Utworzenie 

Centrum leczenia chorób 

osób w podeszłym wieku – 

Oddziału Geriatrycznego 

w Szpitalu Powiatowym 

w Limanowej 

im. Miłosierdzia Bożego” 

w ramach Regionalnego 
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Programu Operacyjnego 

Województwa 

Małopolskiego na lata 

2014-2020 działanie 12.1. 

Infrastruktura Ochrony 

Zdrowia, Poddziałanie 

12.1.3. Infrastruktura 

Ochrony Zdrowia o 

znaczeniu subregionalnym 

–spr z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju 

Regionalnego. 

43.  VI/79/19 14.06.2019 

nawiązania współpracy 

i podpisania umowy 

o współpracy pomiędzy 

Powiatem Limanowskim 

a Powiatem Polkowickim. 

Umowa o współpracy 

pomiędzy Powiatem 

Limanowskim, a Powiatem 

Polkowickim została 

zawarta 9 września 2019 r. 

podczas wizyty 

partnerskiej władz Powiatu 

Polkowickiego w Powiecie 

Limanowskim. 

44.  VI/80/19 14.06.2019 

wyrażenia zgody na 

dokonanie zamiany 

nieruchomości Powiatu 

Limanowskiego na 

nieruchomość Gminy Dobra. 

Uchwała w trakcie 

realizacji – uzgodnienia 

z Gminą Dobra.  

45.  VI/81/19 14.06.2019 

wyrażenia zgody Zespołowi 

Szkół Technicznych 

i Ogólnokształcących 

w Limanowej na zawarcie 

kolejnych umów najmu.  

Zawarto kolejne umowy 

najmu pomieszczeń kuchni 

na okres do 

31.05.2024r.oraz sal 

lekcyjnych do 

30.06.2020 r. 

46.  VII/82/19 30.08.2019 

zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej 

Powiatu Limanowskiego. 

Dostosowano WPF do 

zmian w budżecie Powiatu 

oraz limity wydatków 

przedsięwzięć zgodnie 

z planowaną realizacją. 

47.  VII/83/19 30.08.2019 zmian w budżecie w 2019 r. 
Dostosowano budżet 

Powiatu zgodnie z 

planowanym wykonaniem. 

48.  VII/84/19 30.08.2019 
regulaminu wynagradzania 

nauczycieli. 
Zrealizowano. Regulamin 

obowiązuje. 

49.  VII/85/19 30.08.2019 

zmiany uchwały nr 

XXVII/277/18 Rady Powiatu 

Limanowskiego w sprawie 

określenia tygodniowego 

Zrealizowano. Wymiar 

pensum po zmianach 

obowiązuje. 
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wymiaru godzin zajęć 

pedagogów, psychologów, 

logopedów, terapeutów 

pedagogicznych, doradców 

zawodowych, nauczycieli 

prowadzących kształcenie 

w formie zaocznej oraz zasad 

zaliczania do wymiaru godzin 

poszczególnych zajęć 

w formie zaocznej. 

50.  VII/86/19 30.08.2019 

likwidacji Liceum 

Ogólnokształcącego 

wchodzącego w skład 

Zespołu Szkół w Szczyrzycu, 

rozwiązania zespołu szkół 

oraz włączenia Branżowej 

Szkoły I Stopnia do Zespołu 

Szkół w Tymbarku. 

Zrealizowano. Liceum 

Ogólnokształcącego  

zostało zlikwidowane 

z dniem 31 sierpnia  

2019 r. Pozostałe zmiany 

weszły w życie od 

1 września 2020 r. 

51.  VII/87/19 30.08.2019 

wyrażenia zgody na zawarcie 

kolejnych umów na najem 

pomieszczeń znajdujących się 

w budynku przy ul. 

M. B. Bolesnej 8 

w Limanowej. 

Zawarto kolejne umowy na 

okres do 31.08.2024 r. 

52.  VII/88/19 30.08.2019 

wyrażenia zgody Zespołowi 

Szkół Ponadgimnazjalnych 

w Mszanie Dolnej na 

zawarcie kolejnych umów 

najmu i użyczenia. 

Zawarto kolejną umowę 

najmu na okres do 

31.08.2020 r. oraz umowę 

użyczenia na okres do 

30.06.2020 r. 

53.  VII/89/19 30.08.2019 

wyrażenia zgody na 

zrzeczenie się prawa 

użytkowania wieczystego 

przysługującego Powiatowi 

Limanowskiemu w 

odniesieniu do nieruchomości 

Skarbu Państwa położonych 

w Limanowej w obr. 3.          

Uchwała zrealizowana - 

zawarto akt notarialny.  

54.  VII/90/19 30.08.2019 

akceptacji wyrażenia zgody 

przez Zarząd Powiatu na 

wydzierżawienie mienia 

nieruchomego Szpitala 

Rada Powiatu wyraziła 

zgodę na wydzierżawienie 

w trybie bezprzetargowym 

na okres 3 lat mienia 

nieruchomego Szpitala 

Powiatowego w 
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Powiatowego w Limanowej 

im. Miłosierdzia Bożego. 

Limanowej im. 

Miłosierdzia Bożego, tj. 

gruntu o powierzchni 

81,68 m2. 

55.  VII/91/19 30.08.2019 

akceptacji wyrażenia zgody 

przez Zarząd Powiatu na 

wydzierżawienie mienia 

nieruchomego Szpitala 

Powiatowego w Limanowej 

im. Miłosierdzia Bożego. 

Rada Powiatu wyraziła 

zgodę na wydzierżawienie 

w trybie bezprzetargowym 

na okres 3 lat mienia 

nieruchomego Szpitala 

Powiatowego w 

Limanowej im. 

Miłosierdzia Bożego, tj. 

gruntu o powierzchni 

25,60 m2. 

56.  VII/92/19 30.08.2019 

Uznania skargi na działalność 

Powiatowego Zarządu Dróg 

w Limanowej za bezzasadną. 

Rada Powiatu 

Limanowskiego uznała 

skargę za bezzasadną. 

57.  VII/93/19 30.08.2019 

zawarcia przez Powiat 

Limanowski porozumienia 

z Powiatem Nowotarskim 

w zakresie powierzenia 

zadania organizacji 

publicznego transportu 

zbiorowego na linii 

użyteczności publicznej 

realizowanej na terenie 

Powiatu Limanowskiego od 

miejscowości Kamienica do 

miejscowości Kasinka Mała 

stanowiącej część linii: 

Ochotnica Górna Ustrzyk – 

Ochotnica Dolna – 

Tylmanowa – Zabrzeż - 

Kamienica – Szczawa – 

Lubomierz – Mszana Górna – 

Mszana Dolna –Kasinka 

Mała – Lubień – Myślenice – 

Kraków. 

Powiat Nowatorski 

zrezygnował z utworzenia 

linii komunikacyjnej 

Ochotnica Górna Ustrzyk – 

Ochotnica Dolna – 

Tylmanowa – Zabrzeż - 

Kamienica – Szczawa – 

Lubomierz – Mszana 

Górna – Mszana Dolna –

Kasinka Mała – Lubień – 

Myślenice – Kraków w 

związku z powyższym 

porozumienie nie zostało 

podpisana dlatego też 

uchwała nie została 

zrealizowana.  

58.  VIII/94/19 11.10.2019 

zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej 

Powiatu Limanowskiego. 

Dostosowano WPF do 

zmian w budżecie Powiatu 

oraz limity wydatków 

przedsięwzięć zgodnie 

z planowaną realizacją. 

59.  VIII/95/19 11.10.2019 zmian w budżecie w 2019 r. 
Dostosowano budżet 

Powiatu zgodnie z 

planowanym wykonaniem. 
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60.  VIII/96/19 11.10.2019 

Ustalenia planu sieci 

publicznych szkół 

ponadpodstawowych oraz 

szkół specjalnych na obszarze 

Powiatu Limanowskiego. 

Zrealizowano. Plan sieci 

szkół został przyjęty. 

61.  VIII/97/19 11.10.2019 

Stwierdzenia przekształcenia 

trzyletnich liceów 

ogólnokształcących oraz 

czteroletnich techników 

odpowiednio w czteroletnie 

licea ogólnokształcące oraz 

pięcioletnie technika. 

Zrealizowano. 

Stwierdzenie 

przekształcenia zostało 

dokonane. 

62.  IX/98/19 15.11.2019 zmian w budżecie na 2019 r. 
Dostosowano budżet 

Powiatu zgodnie z 

planowanym wykonaniem. 

63.  IX/99/19 15.11.2019 

rozpatrzenia petycji w 

interesie publicznym złożonej 

przez CASUS NOSTER 

Kancelaria Radcy Prawnego 

Konrad Cezary Łakomy.  

Rada Powiatu postanowiła 

nie uwzględnić wniosków 

zawartych w petycji. 

64.  IX/100/19 15.11.2019 

przyjęcia Rocznego 

Programu współpracy 

Powiatu Limanowskiego 

z organizacjami 

pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku 

publicznego na rok 2020. 

Uchwałę zrealizowano 

finansowo w ramach 

udzielonych dotacji oraz 

również w formie 

pozafinansowej.   

65.  IX/101/19 15.11.2019 

wyrażenia zgody Zespołowi 

Szkół Techniczno – 

Informatycznych w Mszanie 

Dolnej na zawarcie kolejnych 

umów dzierżawy placu.  

Zawarto kolejne umowy na 

okres do 30.11.2029 r.  

66.  IX/102/19 15.11.2019 

zgody na nabycie w drodze 

darowizny udziału 1/5 części 

w nieruchomości położonej 

w Limanowej przy 

ul. W. Witosa 5 oraz zbycie 

w drodze darowizny udziału 

½ części w nieruchomości 

położonej w Limanowej przy 

ul. Reymonta 3.  

Uchwała w trakcie 

realizacji – uzgodnienia 

z Urzędem 

Marszałkowskim oraz 

Miastem Limanowa. 
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67.  IX/103/19 15.11.2019 

przyjęcia „Powiatowego 

Programu Przeciwdziałania 

Przemocy na lata 2020 -

2025”. 

W 2019 roku zrealizowano 

wszystkie zadania 

określone w „Programie 

Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie i Ochrony 

Ofiar Przemocy oraz 

promującym prawidłowe 

metody wychowawcze 

w rodzinach zagrożonych 

przemocą ”.  

Zorganizowano 

przedsięwzięcia 

w obszarze tematyki 

przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie tj.  konferencję, 

spotkania o charakterze 

wymiany dobrych praktyk, 

zajęcia  w szkołach dla 409 

uczniów, spotkania 

z rodzicami dla 348 

rodziców, konkurs 

plastyczny dla dzieci 

i młodzieży. 

Rozdysponowano też 80 

materiałów tematycznych 

(ulotki, broszury) mających 

na celu informowanie 

lokalnej społeczności 

o zjawisku przemocy 

w rodzinie i możliwości 

uzyskania pomocy ofiarom 

przemocy. 

Ofiarom przemocy 

oferowano: poradnictwo 

prawne, psychologiczne, 

zawodowe, socjalne; grupę 

wsparcia, hostel w ramach 

porozumienia zawartego 

z Miastem Nowy Sącz 

sprawującym pieczę nad 

Sądeckim Ośrodkiem 

Interwencji Kryzysowej 

(SOIK). 

Natomiast sprawcy 

przemocy uczestniczyli 

w zajęciach w ramach 

programu korekcyjno-

edukacyjnego. 
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68.  IX/104/19 15.11.2019 

sprawie zmiany Uchwały 

Nr IV/53/19 Rady Powiatu 

Limanowskiego z dnia 

22 marca 2019 r. w sprawie 

określenia zadań i 

przeznaczenia środków 

Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych na 

rehabilitację zawodową 

i społeczną osób 

niepełnosprawnych.  

Rada Powiatu 

Limanowskiego 

przeznaczyła w 2019 r. 

środki PFRON na 

rehabilitację społeczną 

osób niepełnosprawnych 

w wysokości: 

2 109 293,58zł. w tym: 

− 1 085 760 zł – 

działalność WTZ,   

− 69 035 zł  – turnusy 

rehabilitacyjne,  

− 5 000  zł – sport, 

kultura, rekreacja 

i turystyka osób 

niepełnosprawnych, 

− 783 723,39 zł – 

sprzęt 

rehabilitacyjny 

i przedmioty 

ortopedyczne,  

− 165 775,19 zł – 

likwidację barier 

w komunikowaniu 

się i technicznych.  

Środki PFRON zostały 

wydatkowane w 100%. 

Rada Powiatu 

Limanowskiego na 

podstawie ww. Uchwały 

określiła na realizację 

zadań z zakresu 

rehabilitacji zawodowej 

osób niepełnosprawnych 

środki PFRON w 

wysokości 31 706,43 zł.  

Do Urzędu wpłynęły 

następujące wnioski: jeden 

wniosek na wyposażenie 

stanowiska pracy dla osoby 

niepełnosprawnej. 

W ramach tych środków 

w 2019 r. zrealizowano 

następujące zadania: 

− Staż dla jednej osoby 

niepełnosprawnej 

z umiarkowanym 

stopniem 

niepełnosprawności 
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w kwocie 6 706,43 zł. 

W ramach tego 

programu 

sfinansowano 

stypendium stażowe 

i badania lekarskie. 

− Wyposażenie 

stanowiska pracy dla 

osoby 

z umiarkowanym 

stopniem 

niepełnosprawności 

w kwocie 25 000 zł. 

W ramach tego 

programu 

sfinansowano zakup 

sprzętu do 

wyposażenia 

stanowiska dla osoby 

niepełnosprawnej. 

69.  X/105/19 20.12.2019 

zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej 

Powiatu Limanowskiego 

Dostosowano WPF do 

zmian w budżecie Powiatu 

oraz limity wydatków 

przedsięwzięć zgodnie 

z planowaną realizacją. 

70.  X/106/19 20.12.2019 zmian w budżecie na 2019 r. 

Dostosowano budżet 

Powiatu zgodnie 

z planowanym 

wykonaniem. 

71.  X/107/19 20.12.2019 

ustalenia wykazu wydatków 

budżetowych, które nie 

wygasają z upływem roku 

budżetowego 2019 

Plan wydatków 

niewygasających 

realizowany w 2020 r. 

72.  X/108/19 20.12.2019 

Uchwała Budżetowa Rady 

Powiatu Limanowskiego na 

2020 r. 

Budżet Powiatu do 

realizacji w 2020 r. 

73.  X/109/19 20.12.2019 

Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu 

Limanowskiego na rok 2020 

Wieloletnia Prognoza 

Finansowa do realizacji 

w latach 2020 - 2027.  

74.  X/110/19 20.12.2019 

uchwalenia planu pracy Rady 

Powiatu Limanowskiego na 

rok  2020. 

Planu pracy Rady Powiatu 

Limanowskiego 

realizowany w roku 2020. 

75.  X/111/19 20.12.2019 zatwierdzenia planów pracy 

stałych Komisji Rady 

Planów pracy stałych 

Komisji Rady Powiatu 

Limanowskiego  na rok 
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Powiatu Limanowskiego  na 

rok 2020. 

2020 przekazano do 

realizacji. 

76.  X/112/19 20.12.2019 

wyrażenia zgody Zespołowi 

Szkół Ponadgimnazjalnych 

w Mszanie Dolnej na 

zawarcie kolejnych umów 

najmu i użyczenia.  

Zawarto kolejną umowę 

najmu na okres do 

30.06.2020r. oraz umowę 

użyczenia na okres do 

31.12.2024 r. 

77.  X/113/19 20.12.2019 

akceptacji wyrażenia zgody 

przez Zarząd Powiatu na 

wydzierżawienie mienia 

nieruchomego Szpitala 

Powiatowego w Limanowej 

im. Miłosierdzia Bożego. 

Rada Powiatu wyraziła 

zgodę na wydzierżawienie 

w trybie bezprzetargowym 

na okres 3 lat gruntu 

Szpitala Powiatowego 

w Limanowej im. 

Miłosierdzia Bożego, 

o powierzchni 28 m2. 

78.  X/114/19 20.12.2019 

akceptacji wyrażenia zgody 

przez Zarząd Powiatu na 

wydzierżawienie mienia 

nieruchomego Szpitala 

Powiatowego w Limanowej 

im. Miłosierdzia Bożego. 

Rada Powiatu wyraziła 

zgodę na wydzierżawienie 

w trybie bezprzetargowym 

na okres 3 lat lokalu 

znajdującego się 

w budynku 

administracyjno-

mieszkalnym Szpitala 

Powiatowego 

w Limanowej im. 

Miłosierdzia Bożego przy 

ul. Piłsudskiego 63, 

o powierzchni 22 m2. 

79.  X/115/19 20.12.2019 

ustalenia rozkładu godzin 

pracy oraz harmonogramu 

pracy w porze nocnej i w dni 

świąteczne aptek 

ogólnodostępnych na terenie 

Powiatu Limanowskiego 

w roku 2020.  

Realizacja przez apteki 

znajdujące się na terenie 

Powiatu Limanowskiego. 

80.  X/116/19 20.12.2019 

ustalenia wysokości opłat za 

usunięcie i parkowanie 

pojazdu na parkingu 

strzeżonym.  

Uchwała obowiązuje od 

1  stycznia 2020 r. 

81.  X/117/19 20.12.2019 

wysokości stawek opłat za 

zajęcie pasa drogowego na 

drogach Powiatu 

Limanowskiego.  

W dniu 30 grudnia 2019 

uchwała została ogłoszona 

w Dzienniku Urzędowym 

Województwa 

Małopolskiego a z chwilą 

wejścia w życie (po 
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upływie 14 dni) została 

przyjęta do stosowania 

przez PZD. 

82.  X/118/19 20.12.2019 

przyjęcia „Programu Ochrony 

Środowiska Powiatu 

Limanowskiego na lata 2019-

2022 z perspektywą do roku 

2026”. 

Przyjęty uchwałą program 

ochrony środowiska 

obejmuje lata 2019 – 2022 

z perspektywą do 2026 

roku. Zadania ujęte w tym 

programie są realizowane 

zgodnie 

z harmonogramem. 

 


